Els Mags se’n tornen a la seva cultura i religió.
Epifania
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Epifania significa manifestació. Aquest relat ens indica que Jesús es manifesta a
tots els pobles del món, representats en el Mags d’Orient.
Qui eren aquells mags?
Eren homes d’altres cultures
– i practicaven altres religions.
La Salvació que es manifesta en Jesús no es redueix a una sola cultura –la
d’Occident–, ni es limita a una sola religió –el cristianisme–.
La Salvació arriba a totes les cultures i a totes les religions del món.
Què ha passat amb la diversitat de cultures i de religions?
Que ha servit més per a dividir i enfrontar les persones que no pas unir-les. Per
això les religions han provocat tanta violència. I la provoquen encara.
La festa de l’Epifania és la festa de l’Acceptació de la diversitat.
No podem abandonar la nostra pròpia pell cultural i religiosa.
Però, tampoc hem de pretendre que els altres abandonin la seva.
Els Mags no es van quedar amb Jesús: se’n tornaren a la seva pròpia cultura i
religió.
El Déu de Jesús no és excloent sinó que estima i valora tot el que és
verdaderament humà.
Déu amb Jesús s’han fos i confós amb la realitat humana.
Què vol dir això?
Què implica per nosaltres?
Significa que
– el respecte
– la tolerància
– l’acceptació de la diferència
– el bon tracte entre les persones són els millors regals de reis que, avui, més
necessitem practicar i oferir.
De debò estem decidits a comprometre’ns en aquesta feina?
Però en aquest intent per part nostre cal tenir en compte que:
El poder, tant el polític com el religiós és intolerant i és excloent.
I no dubta en matar els innocents si en ells hi veu el més petit perill.
El poder polític (Herodes) va justificar la seva violència pel consell del poder
religiós (els sacerdots del Temple de Jerusalem).
Religió i Política es necessiten mútuament.
Per què?
Perquè són part del mateix Sistema que genera tanta violència.
Enfrontat a tanta barbàrie, Jesús és la imatge del Déu invisible.
Déu humanitzat com un nen pobre i desvalgut.
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Jesús, Maria, Josep, els pastors i els mags representen el que és humà, el que ens
uneix.
Herodes i els sacerdots representen el poder que ens divideix.
Quina tria decidim fer nosaltres?
Quina és la nostra opció lliure?
– més humans i millors persones
o bé
– més dividits i contraposats?
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