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Francesc Riera completa el seu itinerari pels evangelis sinòptics
amb la segona part del comentari a Mateu

EVANGELI DE MATEU (2)
La mirada a Jesús crea el difícil
consens en una Església plural
Francesc Riera i Figueras

La pluralitat que la globalització ha portat al nostre món
d’avui ens obliga a repensar la fe des de perspectives no
gens etnocèntriques, ni llatines, ni occidentals. És un repte
semblant al que en el seu moment va afrontar la comunitat
on s’escriu l’evangeli de Mateu, que fou lliure, carismàtica i
oberta a la universalitat.
En aquest volum, que completa el comentari de l’Evangeli
de Mateu, comença allà on acabava el primer volum, a les
portes de Jerusalem, i recorre els darrers vuit capítols de
l’Evangeli, els corresponents a Jerusalem, la passió i el
misteri pasqual. I acaba per allà on comença l’Evangeli,
amb el naixement i la infantesa, ja que aquestes
contemplacions plenes de teologia, de mística i de poesia
formen part del darrer estadi de la tradició.

«En Francesc Riera té una gràcia especial
per fer-nos contemplar l’escena,
l’evangeli, com si fóssim Mateu o Lluc o
Marc, companys de Jesús per les terres de
Palestina... Et fa conèixer qui és Jesús i et
descobreix la comunitat de cada
evangelista i el seu Crist, que és el de tot
el Nou Testament però amb colors
diferents.»
Pim Queralt, Foc Nou

Els homes i dones sants de la comunitat de Mateu, i els
seus rabins, saberen mirar el rostre i la llibertat de Jesús dels
anys trenta. Avui animen a encaixar el rostre i la llibertat
de Jesús en la cruïlla de civilitzacions que ens toca viure.
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Francesc Riera i Figueras és jesuïta,
llicenciat en filosofia i lletres i en
teologia. Actualment és el
responsable de la Cova de sant Ignasi
de Manresa. Ha estat vint-i-cinc anys
director de «Cristianisme i Justícia» i
actualment n’és el president de la
fundació. És autor de sengles
comentaris als evangelis de Marc
(Jesús, el galileu: la gran notícia
narrada a la comunitat de Marc, 1991) i de Lluc (Jesús de
Natzaret: una història de Déu subversiva i subjugant, 2002 i
Els últims i els primers dies de Jesús, el Senyor, 2004),
publicats també per Editorial Claret.
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