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LA CASA DE ZAQUEU

Benvolguts diocesans:

Una altra imatge per a expressar el que és l’Església és la casa de Zaqueu, el cap dels publicans de
Jericó. A ella es va convidar Jesús quan va descobrir la set de Déu que aquell home tenia. El Senyor va
passar per sobre de totes les convencions socials i normes religioses de la seva època per a acostar-se
a aquell publicà, que havia robat i estafat a molts dels seus veïns. Jesús es va asseure a la taula amb
aquell pecador, que serà transformat pels gestos de misericòrdia de Jesús.
L’Església ha de ser com aquesta casa de Zaqueu. És significatiu que, quan es dedica un nou temple,
des de molt antic, es llegeixi aquest passatge de l’evangeli, com volent indicar que cada temple, cada
església, ha de ser com aquella casa.
Abans de res, ha de ser casa d’acolliment. Nosaltres no podem tancar les portes i excloure a ningú. Ni
tan sols tenim potestat per a fer-ho, perquè Déu mateix és el que obre les portes. Jesús va
dir que no havia vingut a cridar als justos sinó a “el que estava perdut” (Lc 19,10) i, sobretot, als homes
i dones que, com Zaqueu, no es conformen amb la manera de viure que tenen i que estan en cerca.
Nosaltres, com Jesús, hem de prendre la davantera. No hem d’esperar que aquestes persones vinguin
a nosaltres, sinó sortir nosaltres a buscar-les, i alçar els ulls com va fer Ell per a trobar-les damunt d’una
figuera o allà on els hagi portat la vida.
En segon lloc, l’Església ha de ser lloc de trobada amb Jesús, on els homes puguin experimentar la seva
misericòrdia i el seu perdó. El gest de Jesús d’asseure’s a la seva taula commou el cor d’aquell
indesitjable i el porta a la conversió. Les nostres Esglésies han de ser com la casa de Zaqueu, llocs on
els homes puguin asseure’s a la taula amb el Mestre i sentir tot el seu amor. La nostra missió és conduir
als homes a la trobada amb Jesucrist; ajudar-los al fet que Jesús mateix entri a la seva casa i s’assegui
a la taula amb ells. No som nosaltres els qui transformem a les persones; no és l’Església la que pot
sanar. L’Església -les nostres parròquies- són l’espai per a facilitar la trobada amb l’únic Salvador.
L’experiència de trobada amb Jesús, va portar a Zaqueu a decidir desprendre’s dels seus béns i
restituir-los amb escreix a tots aquells que havia robat. Ningú pot entrar en comunió amb Jesús sense
ser transformat. L’Església, com la casa de Zaqueu, és també lloc de conversió, on l’experiència de
l’amor de Déu transformi els cors dels homes i els pecadors siguin cridats a la conversió.
Jesús de Natzaret desitja continuar trobant-se amb els homes i dones d’avui, asseure’s amb ells i ferlos sentir el seu amor, que transforma la vida. La nostra Església ha de ser, com la casa de Zaqueu, sala
en la qual l’home d’avui pot trobar a Jesucrist, si vol.
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