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PARAULES DE VIDA

Advent (i II): Oració i acció de gràcies

«V

iviu sempre contents, pregueu contínuament,
doneu gràcies en tota ocasió» (1Te 5,16-18).
Fa dos diumenges vam comentar breument la primera d’aquestes tres exhortacions de
l’apòstol sant Pau. Constitueixen un bon camí espiritual per preparar-nos per al Nadal. L’Advent ha
de ser, abans de res, un temps de pregària. El Senyor Jesús, que no pregava només quan tenia temps,
sinó que dedicava temps a l’oració, va animar als
seus deixebles a «pregar sempre, sense defallir»
(Lc 18,1). El mateix Pau testifica en les seues cartes que, quan té una preocupació per l’Església, ora
«constantment» (Co 1,9), «nit i dia» (2Ti 1,3), «insistentment» (1Te 3,10). També els cristians hem
d’orar «sempre... en tota ocasió... amb constància»
(Ef 6,18).
L’oració i la vida van sempre unides. El creient
que té una fe autèntica sap que ha de referir a Déu
tots els moments de la seua vida i estar sempre
obert al Senyor. Qui viu en aquesta disposició interior, la pregària brolla del seu cor de manera espontània. Les resistències permanents a orar, no seran
signe de què ens falta aquesta actitud fonamental
en la relació amb Déu? L’Advent pot ser un temps
perquè cadascun de nosaltres revisem com és la
nostra oració. Ella és com un indicador que ens
descobreix com estem disposats per a acollir al
Senyor.
Una oració constant fa que la relació d’amistat
amb el Senyor siga cada dia més intensa. Aquesta
amistat és la font de l’alegria cristiana. L’oració
l’alimenta i ens porta a orar cada vegada amb
més intensitat: «sempre que pregue, demane ple
de goig per tots vosaltres» (Fi 1,4). L’alegria en el
Senyor és un regal que pot rebre qui prega. Qui
ora constantment estarà sempre alegre en el Senyor.

Una oració autèntica ens porta a viure la terce
ra exhortació de sant Pau: «doneu gràcies en tota
ocasió» (1Te 5,18). L’Apòstol, en les seues cartes
concreta: es tracta de donar gràcies «per tot» (Ef 5,
20); «de cor» (Co 3,16); «sempre» (1Co 1,4; 1Ti 1,
13); de manera que el cristià «tot el que de paraula o d’obra» realitze, ho faça «donant gràcies a Déu
Pare per mitjà d’Ell (Crist)» (Co 3,17). El motiu fonamental d’aquesta actitud de permanent gratitud a
Déu no pot ser la realització dels nostres desitjos,
sinó el reconeixement de «la gràcia que Déu ens
ha donat en Crist Jesús» (1Co 1 4), dels béns que
ens han estat donats amb la seua vinguda al nostre món.
Aquesta exhortació tampoc la podem separar
de la vida: és una invitació a situar-nos davant

Déu, no des de la queixa sinó des de la gratitud.
Cada vegada que participem en l’Eucaristia sentim que el sacerdot ens recorda: «Realment és just
i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, donar gràcies sempre i en tot lloc». Es tracta d’una actitud que hauria d’inspirar tots els moments de la nostra existència de manera que la
convertim en una lloança alegre i agraïda al Senyor.
A això ens hauria de portar tota celebració de l’Eucaristia.
Us convido a preparar la vinguda del Senyor pregant contínuament i donant gràcies a Déu sempre
i en tot lloc. Si vivim així, la nostra alegria arribarà a
plenitud.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

M

oltes de les accions que fem al
llarg del dia les fem com un hàbit. Quan les hem interioritzades i estem acostumats a fer-les ja no
parem atenció a com les fem. La majoria tenen un ordre a l’hora d’efectuar-les:
primer s’ha de fer una cosa i després
l’altra, i sovint l’ordre dels factors sí que
altera el producte.
Em vaig fixar un dia en com encenc el
fogó de la cuina de gas. Ja tinc interioritzat el procés: primer s’ha de girar el comandament del fogó que vull encendre
i es comença a sentir el buf del gas que
surt. Després d’uns segons quan ha sortit una prudent quantitat de gas, pitjo el

La guspira de la fe

botó de la cuina que produeix una petita
guspira i el gas s’inflama i el fogó s’encén.
Aquest procés, que he repetit tantes
vegades, em serveix per entendre com
ha de ser la transmissió de la fe a aquells
que volen creure, adults o infants. Primer
cal obrir una mica el gas, és a dir, cal aportar uns breus continguts essencials de
doctrina, explicar els fonaments del que
creiem. Després, al cap de poc temps,
cal la guspira de la fe que inflami aquests
continguts doctrinals. Moment crucial on

necessitarem la convicció i l’engrescament per fer conèixer Déu. En apropar
l’entusiasme i l’alegria de creure a la doctrina de fe, dosificada amb amor, es produeix
la conseqüència esperada: que el fogó
de la fe s’encengui i es mantingui encès.
Si donem molta doctrina (fer sortir
gas) però no hi posem experiència vital
(no hi ha guspira) no haurem aconseguit
encendre el cor malgrat ens haguem escarrassat a explicar en què creiem. També si ens limitem a presentar la fe com

una experiència subjectiva (la guspira
sola) però no donem contingut a la fe
que presentem (fer sortir gas) no haurem aconseguit que la fe desvetllada
perseveri (es mantingui encès el fogó).
I, sobretot, convé anar amb compte
amb el gran perill: l’explosió. Si hem donat molta doctrina quan vulguem apropar la guspira de la fe pot ser que tot exploti i aquella persona es faci mal. Cal
dosificar l’entusiasme i el contingut de
la fe. La transmissió de la fe és un treball
d’artesania, una obra d’art. Fem-ho bé.
Mn. Valentí Alonso i Roig
Rector a diverses parròquies
del Penedès
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PALABRAS DE VIDA

Adviento (y II):
Oración y acción
de gracias

«E

stad siempre alegres. Sed constantes en orar.
Dad gracias en toda ocasión» (1Te 5,16-18).
Hace dos domingos comentamos brevemente
la primera de estas tres exhortaciones del apóstol
san Pablo. Constituyen un buen camino espiritual para prepararnos para la Navidad. El Adviento debe ser,
ante todo, un tiempo de plegaria. El Señor Jesús,
que no oraba solo cuando tenía tiempo, sino que dedicaba tiempo a la oración, animó a sus discípulos
a «orar siempre, sin desfallecer» (Lc 18,1). El mismo
Pablo atestigua en sus cartas que, cuando tiene una
preocupación por la Iglesia, ora «sin cesar» (Co 1,
9), «noche y día» (2Ti 1,3), «insistentemente» (1Te 3,
10). También los cristianos debemos orar «siempre…
en toda ocasión… con constancia» (Ef 6,18).
La oración y la vida van siempre unidas. El creyente que tiene una fe auténtica sabe que debe referir
a Dios todos los momentos de su vida y estar siempre abierto al Señor. Quien vive en esta disposición
interior, la plegaria brota de su corazón de manera
espontánea. Las resistencias permanentes para orar
¿no serán signo de que nos falta esta actitud funda
mental en la relación con Dios? El Adviento puede
ser un tiempo para que cada uno de nosotros revise
mos como es nuestra oración. Ella es como un indicador que nos descubre cómo estamos dispuestos
para acoger al Señor.
Una oración constante hace que la relación de
amistad con el Señor sea cada día más intensa. Esta amistad es la fuente de la alegría cristiana. La oración la alimenta y nos lleva a orar cada vez con más
intensidad: «siempre que rezo por vosotros, lo hago
con gran alegría» (Fi 1,4). La alegría en el Señor es un
regalo que puede recibir quien reza. Quien ora constantemente estará siempre alegre en el Señor.
Una oración auténtica nos lleva a vivir la tercera
exhortación de san Pablo: «dad gracias en toda ocasión» (1Te 5,18). El Apóstol en sus cartas concreta: se trata de dar gracias «por todo» (Ef 5,20); «de
corazón» (Co 3,16); «siempre» (1Co 1,4; 1Ti 1,13);
de modo que el cristiano «todo lo que de palabra o
de obra» realice, lo haga «dando gracias a Dios Padre por medio de Él (Cristo)» (Co 3,17). El motivo
fundamental de esta actitud de permanente gratitud a Dios no puede ser la realización de nuestros deseos, sino el reconocimiento de «la gracia que Dios
nos ha dado en Cristo Jesús» (1Co 1,4), de los bienes
que nos han sido dados con su venida a nuestro
mundo.
Esta exhortación tampoco la podemos separar de
la vida: es una invitación a situarnos ante Dios, no
desde la queja sino desde la gratitud. Cada vez que
participamos en la Eucaristía escuchamos que el
sacerdote nos recuerda: «Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias
siempre y en todo lugar». Se trata de una actitud que
debería inspirar todos los momentos de nuestra existencia de modo que la convirtamos en una alabanza
alegre y agradecida al Señor. A esto nos debería llevar
toda celebración de la Eucaristía.
Os invito a que preparemos la venida del Señor orando sin cesar y dando gracias a Dios siempre y en todo lugar. Si vivimos así, nuestra alegría llegará a plenitud.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

El Seminari Diocesà de l’Assumpció
celebrà la Festa del Reservat

E

l dia 29 d’octubre se celebrà al Seminari, com tots els
anys, la Festa del Reservat.
A les 11 h, s’aplegà una bona part
del presbiteri diocesà, presidit pel
Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent
Vidal, i quinze sacerdots de la Germandat d’Operaris, presidits pel
seu director general, Mons. Florencio Abajo Núnez. S’inicià la celebració amb la conferència «El sacerdote, hombre de discernimiento»,
a càrrec del cardenal Marcello Semeraro, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants.
Tot seguit de la conferència, se
celebrà l’Eucaristia presidida pel
Sr. Cardenal.
El nostre Bisbe va dirigir unes
paraules als sacerdots recordant
la missió principal del sacerdot,
que és la celebració de l’Eucaristia, que ha de ser el centre de la
seva vida, i insistint en que el sa-

cerdoci ha de ser existencial, no ritual. La vivència ritual és més fàcil
perquè no implica personalment,
però aquest no és el sacerdoci de
Crist. Els va dir que havien d’ofe
rir-se amb Crist al Pare.
Un cop finalitzada la celebració
de la Santa Missa, es va realitzar
l’exposició del Santíssim i tres sacerdots van llegir alguns fragments
de l’Exhortació apostòlica Pasto-

res dabo vobis de sant Joan Pau II.
Finalment, el cardenal Semeraro
donà la benedicció amb el Santíssim.
Tot seguit, els assistents van
compartir un dinar de germanor.
Va ser una celebració molt solemne, tenint com a centre el sacerdoci i el gran amor a l’Eucaristia.
Maria Joana Querol Beltrán

Inici de curs de la Parròquia
Sant Miquel de Deltebre

E

l passat dissabte 30 d’octubre a les 17 h, a
l’església de La Cava, vam donar inici al curs
parroquial amb el tradicional recés, amb l’exposició del Santíssim i amb una meditació a càrrec
del rector de la parròquia, a partir de les tres parau
les que guien el Sínode que el Sant Pare ha convo
cat. Es va voler remarcar, principalment, la comunió
necessària amb Déu i amb els germans i la neces
sitat de la participació i implicació, tant en la vida
parroquial com amb el nou Sínode obert pel papa
Francesc, i així viure la missió de Crist que avui continua vigent: «Fer deixebles.»
Després de l’estona de pregària personal i reflexió,
vam resar el Sant Rosari i després de la benedicció
es va celebrar l’Eucaristia.
Mn. Joan Guerola

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Déu està gloriosa i misteriosament present en la creació, com el Senyor que regna sobre ella.
Per a descobrir-ho, necessitem fer silenci, escoltar i contemplar» (6
de setembre).

@Pontifex: «Preguem junts avui per totes
les persones que sofreixen i estan tristes
perquè estan soles, perquè no saben quin
futur els espera, perquè no poden tirar endavant a la seva família, perquè no tenen treball... Molta gent sofreix de tristesa. Resem per ells» (10 de setembre).

@Pontifex: «L’educació és una de les
formes més efectives d’humanitzar el
món i la història. L’educació és abans de
res una qüestió d’amor i de responsabilitat que es transmet en el temps, de
generació en generació» (8 de setembre).

@Pontifex: «Un veritable plantejament ecològic es converteix sempre
en un plantejament social, que ha d’integrar la justícia en les discussions sobre l’ambient, per a escoltar tant el
clam de la terra com el clam dels pobres» (11 de setembre).
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Eucaristía de acción de gracias en la Catedral Basílica
de Tortosa por la beatificación de cuatro mártires
de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos

E

l domingo 31 de octubre se celebró en la Catedral de Tortosa, una Eucaristia de acción
de gracias por las beatificaciones de los cuatro mártires Operarios Diocesanos. Presidió la
celebración Mons. Enrique Benavent Vidal y concelebraron cuatro obispos y un buen número de sacerdotes. El grupo musical «Dècada religiosa» de la
Parroquia Mare de Déu dels Àngels se hizo cargo
de los cantos y del acompañamiento musical.
Tras la proclamación del Evangelio, el Sr. Obispo
dio la bendición a todos con el libro de la Palabra
de Dios y empezó la homilía en la que nos interpeló
a «tomar ejemplo de estos hermanos que amaron
tanto al Señor que prefirieron perder la vida antes
que el amor a Dios. Estos mártires sufrieron una
muerte por medio de una ofrenda, acto de amor en
manifestación del amor del Señor».
El director general de la Hermandad, D. Florencio
Abajo, nos dirigió unas palabras de agradecimiento y tres operarios fueron a saludarle y veneraron
las reliquias de los mártires. Con motivo de la celebración de los 50 años de la ordenación sacer
dotal de D. Javier Goñi y de los 25 de D. José Ayllón,
el director general les hizo el obsequio de una cruz.
Finalmente, nuestro obispo, D. Enrique Benavent,
nos dio la bendición solemne y con el canto del Magnificat se dio por finalizada la celebración. Que la
sangre de estos mártires derramada por Cristo sea
semilla que dé como fruto nuevas vocaciones sacerdotales.
Maria Joana Querol Beltrán

C

Y la Madre nos escucha

ada domingo de octubre, mes del Rosario,
hemos salido por las calles de Benicarló,
añadiéndose, a medida que transcurre el
mes, más y más gente. Como enamorados de la
Madre, le repetimos con música y con el alivio de
nuestros corazones, el Ave María, sin cesar de admirarla, de piropearla y de poner en su regazo todas
las necesidades de nuestro hermoso pueblo que
sabe revivir sus tradiciones honestas y piadosas.
Cuando nace la aurora, anuncio del sol, contempla-

AGENDA

◗ Dilluns 13, recés d’Advent per al clergat.
◗ Dimecres 15, Benicarló, a les 19 h,
centenari de la Capella del Crist del
Mar.
* Aquests actes poden canviar degut
a les circumstàncies per la pandèmia de la Covid-19.

mos con nuestras oraciones la vida de Jesús, al que
se va y vuelve siempre de la mano de María. También rezamos con ternura por aquellos que al paso
de la Virgen, lanzan agua e improperios.
Era especialmente bonito contemplar a Nuestra
Señora, cuando comenzamos el mes del Rosario, pues todavía llevaba la hermosa vestidura de claveles con que adornaron su manto las falleras de
Benicarló.
Manuel Ferrer

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
13. Dilluns (lit. hores: 3a setm.)
[Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24 / Mt 21,
23-27]. Santa Llúcia (s. III-IV), vg. i mr.
a Siracusa (Sicília); santa Otília, vg.
benedictina (s. VIII); sant Aubert, bisbe.
14. Dimarts [So 3,1-2.9-13 / Sl
33 / Mt 21,28-32]. Sant Joan de la
Creu (1591), prevere carmelità (reformador de l’orde) i doctor de l’Església;
sants Just i Abundi, mrs. a Baeza; sant
Diòscor, noi i mr.; sant Nicasi, bisbe
i mr.
15. Dimecres [Is 45,6b-8.18.
21b-25 / Sl 84 / Lc 7,19-23]. Sant Valerià, bisbe; sant Urber, prev. a Osca;

santa Sílvia, vg.; beat Bonaventura de
Pistoia, prev. servita.
16. Dijous [Is 54,1-10 / Sl 29 /
Lc 7,24-30]. Sant Josep Manyanet
(1833-1901), prevere d’Urgell, nat a
Tremp, fund. Fills i Filles de la Sagrada Família (SF, 1870); sants Ananies,
Azaries i Misael, joves companys de
Daniel; santa Albina, vg. i mr.; santa
Adelaida (o Alícia) de Borgonya (s. X);
beata Maria dels Àngels, vg. carmeli
tana.
17. Divendres [Gn 49,2.8-10 / Sl
71 / Mt 1,1-17]. Sant Joan de Mata,
prev. provençal, cofund. Trinitaris (OSST,
1198); sant Llàtzer, germà de Marta i

Maria, de Betània, ressuscitat per Jesús; sant Esturmí, abat; sant Franc de
Sena.
18. Dissabte [Jr 23,5-8 / Sl 71 /
Mt 1,18-24]. Mare de Déu de l’Esperança, o bé, Expectació del part, anomenada popularment «de la O» (antífones);
sant Gracià, bisbe; sant Adjutori, mr.
19. Diumenge vinent, IV d’Advent (lit. hores: 4a setm.) [Mi 5,1-4a /
Sl 79 / He 10,5-10 / Lc 1,39-45]. Sant
Nemesi, mr.; sant Anastasi I, papa
(399-401) i mr.; sant Urbà V, papa (occità, 1362-1370); santa Fausta, mare
de família, mr.; santa Eva, mare dels
humans.
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◗ Lectura de la profecia de Sofonies
(So 3,14-18a)

◗ Lectura de la profecía de Sofonías
(Sof 3,14-18a)

Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel. Alegra’t
i celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem. El Senyor ha tret fora els qui et condemnaven, ha fet
fugir els teus enemics. Tens dintre teu el Senyor,
rei d’Israel, no veuràs mai més cap desastre.
Aquell dia diran a Jerusalem: «No tinguis por, Sió,
no deixis caure les mans; el Senyor, el teu Déu,
el tens a dintre, com a Salvador poderós; per tu
s’ha transportat d’alegria, et renova el seu amor,
està de festa i crida de goig com en dies d’aplec.»

Alégrate hija de Sión, grita de gozo, Israel; regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén.
El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado
a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor, está en
medio de ti, no temas mal alguno. Aquel día se dirá
a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!».
El Señor, tu Dios, está en medio de ti, valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te renueva con su
amor; exulta y se alegra contigo como en día de
fiesta.

◗ Salm responsorial (Is 12)

◗ Salmo responsorial (Is 12)

R. Aclama’l ple de goig, perquè el Sant d’Israel
és gran a la teva ciutat.

R. G
 ritad jubilosos, porque es grande en medio
de ti el Santo de Israel.

El Senyor és el Déu que em salva, / confio, no m’espanto. / D’ell em ve la força i el triomf, / és ell qui
m’ha salvat. R.

«Él es mi Dios y Salvador: / confiaré y no temeré, /
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, / él fue
mi salvación». / Y sacaréis aguas con gozo / de las
fuentes de la salvación. R.

Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua / de les
fonts de salvació. / «Enaltiu el Senyor, proclameu el
seu nom, / feu conèixer entre els pobles les seves
gestes. / Recordeu que el seu nom és excels.» R.

«Dad gracias al Señor, / invocad su nombre, / contad a los pueblos sus hazañas, / proclamad que su
nombre es excelso». R.

Canteu al Senyor, que ha fet coses glorioses. /
Que ho publiquin per tota la terra. / Poble de Sió,
aclama’l ple de goig / perquè el Sant d’Israel és
gran a la teva ciutat. R.

Tañed para el Señor, que hizo proezas, / anunciadlas a toda la tierra; / gritad jubilosos, habitantes
de Sión: / «Que grande es en medio de ti el Santo
de Israel. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips (Fl 4,4-7)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Filipenses (Flp 4,4-7)

Germans, viviu sempre contents en el Senyor; ho
repeteixo, viviu contents. Que tothom us conegui
com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop. No
us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica, i presenteu a Déu les vostres
peticions amb acció de gràcies. Així, la pau de Déu,
que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.

Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y
en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de
Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
(Lc 3,10-18)

◗ Lectura del santo Evangelio
según san Lucas (Lc 3,10-18)

En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Així, doncs, què hem de fer?» Ell els responia: «Qui
tingui dos vestits, que en doni al qui no en té, i
qui tingui menjar, que el comparteixi també amb
els altres.» Entre els qui anaven a fer-se batejar
hi havia també uns cobradors d’impostos que li
deien: «I nosaltres, mestre, què hem de fer?» Ell els
contestà: «No exigiu més del que està establert.»
Igualment uns guardes li preguntaven: «Què hem
de fer també nosaltres?» Ell els deia: «No forceu
ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-
lo; acontenteu-vos de la vostra soldada.» La gent,
que vivia en l’expectació, sospitava si Joan no fóra potser el Messies. Ell respongué dient a tothom «Jo us batejo només amb aigua, però ve el
qui és més poderós que jo, tan poderós que no
soc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us bateja
rà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les
mans per ventar la seva era; el blat, l’entrarà
al seu graner, però la palla, la cremarà en un foc
que no s’apaga.» Amb aquestes i moltes altres
exhortacions, Joan anunciava al poble la bona
nova.

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos hacer?» Él contestaba: «El
que tenga dos túnicas, que comparta con el que
no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.»
Vinieron también a bautizarse unos publicanos
y le preguntaron: «¿Maestro, qué debemos hacer nosotros?» Él les contestó: «No exijáis más
de lo establecido.» Unos soldados igualmente
le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?» Él les contestó: «No hagáis extorsión ni
os aprovechéis de nadie con falsas denuncias,
sino contentaos con la paga.» Como el pueblo
estaba expectante, y todos se preguntaban en
su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bauti
zo con agua; pero viene el que es más fuerte que
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su
parva reunir su trigo en el granero y quemar la paja
en una hoguera que no se apaga.» Con estas y
otras exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.

COMENTARI

«Viviu sempre
contents
en el Senyor»

M

oltes vegades la nostra predicació
es queda en idees generals, vagues,
sense concreció. No és això el que predicava Joan Baptista, com veiem a l’evangeli: Així, doncs, què hem de fer? Ell responia:
Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en
té, i qui tingui menjar que el comparteixi també amb els altres. És el que han fet milions de
cristians al llarg del temps i de forma molt concreta en aquest temps de pandèmia. És un missatge molt actual! Què dirà als cobradors d’impostos i als soldats, malvistos en aquell temps?
Hauran de canviar de feina? No. Els diu: No exigiu més del que està establert. I als guardes:
No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o
de denunciar-lo. I en aquest sentit podem interpretar l’última frase: Acontenteu-vos de la vostra soldada. És a dir, no descarregueu sobre
el poble la necessitat de cobrar més. En ambdós casos es tracta de no deixar-se endur per
la cobdícia, de no abusar dels altres, de ser honestos. La predicació impacta tant que alguns
es pregunten si no és el Messies. Però ell ho té
molt clar: Jo us batejo només amb aigua; Ell us
batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. El baptisme de Jesús és el que canviarà realment el
nostre cor.
Las primera lectura albira ja l’arribada del
Salvador. Proclama el profeta Sofonies a la ciutat de Sió, és a dir a Jerusalem: No deixis caure
les mans, diu el Senyor, el teu Déu, el tens a
dintre, com a Salvador poderós; et renova el
seu amor, està de festa i crida de goig. Aquesta alegria, aquest goig ja el pressentim en atansar-se el naixement del Senyor, del Salvador.
I el vivim sobretot en aquest tercer diumenge
d’Advent, diumenge Gaudete (alegreu-vos). Són
les paraules de la segona lectura: Viviu sempre
contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents. Que tothom us conegui com a gent de bon
tracte. El Senyor és a prop. Aquest és el gran motiu de la nostra alegria. Què hem de fer?: No us
inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i presenteu les vostres peticions amb acció de gràcies. Com a resultat: Pau i alegria.
Mn. Jaume Pedrós
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