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PARAULES DE VIDA

L

Paraules des de la creu (II)

es primeres paraules que Jesús va pronunciar
des de dalt de la creu són una súplica dirigida
al Pare demanant el perdó per als seus perseguidors: «Pare, perdona’ls, que no saben el que
fan» (Lc 23,34). Aquesta oració ens situa davant el
misteri mateix de la Creu. Ella ens revela, en primer
lloc, fins on pot arribar el pecat del món. Jesús havia passat fent el bé i alliberant els oprimits pel diable. El lògic és que el seu exemple hagués despertat el desig d’imitar-lo. Malgrat això, el seu amor i la
seua misericòrdia provocaven l’enveja, el menyspreu i l’odi dels dirigents del poble, que molt prompte van decidir acabar amb Ell. La Creu ens mostra
el que els homes som capaços de fer: responem
al bé que se’ns fa amb el mal i la injustícia. És, per
això, un instrument de tortura.
Crist respon a l’odi d’una manera sorprenent:
ha perdonat de cor tots els qui participen en la passió (dirigents del poble, el poble mateix i els seus
deixebles que l’han abandonat) i demana també
al Pare el perdó per a ells. Si la humanitat ha respost al bé amb el mal, el Senyor respon al mal amb
el bé: la Creu és la resposta de l’amor de Déu al
pecat del món. L’instrument de tortura ha estat
transformat en un signe d’amor i ha esdevingut el
senyal dels cristians. Aquest amor ens sorprèn encara més quan escoltem el motiu que Jesús addueix
per a justificar la seua petició: «no saben el que fan».
Mentre que en les situacions conflictives les persones busquem motius per acusar-nos mútuament,
Jesús ha excusat els seus perseguidors.
El Senyor, mestre en obres i paraules, ha viscut
en la creu el que havia ensenyat als seus deixebles:
«Estimeu els vostres enemics, feu el bé als qui us
odien, beneïu els que us maleeixen, pregueu pels
qui us calumnien» (Lc 6,27; Cf. Mt 5,44). Pregar
pels enemics és la manifestació més gran de l’a-

mor que els deixebles estem cridats a viure. Quan ho
fem «ens posem al costat de l’enemic, estem
amb ell, al costat d’ell, en favor d’ell, davant Déu»;
i estem també més units a Crist: «l’amor als enemics porta al deixeble pel camí de la creu cap a la
comunitat amb el Crucificat» (Bonhöffer).
La segona paraula, dirigida a un dels malfactors,
que havien estat crucificats amb Crist («En veritat
t’ho dic: avui seràs amb mi al paradís» [Lc 23,43]),
és també una paraula de misericòrdia. Jesús, que
havia sigut tractat despectivament pels seus adversaris com amic de publicans i pecadors, està
penjat entre dos malfactors (Mateu i Marc parlen
de lladres). Un d’ells s’uneix als insults de la multitud. L’altre, que té la mateixa història que el seu company, en veure la injustícia que s’havia comès amb

Crist, s’adona de la veritat de la seua vida («nos
altres rebem el que mereixen els nostres actes»).
Això el porta a creure en Crist contra tota lògica humana, perquè als ulls del món és un fracassat, i a
dirigir-li una súplica: «recorda’t de mi quan arribes
al teu regne». En eixe moment, la Creu es converteix per a ell en un esdeveniment de gràcia: Jesús
escolta la seua oració i li concedeix molt més del
que li havia demanat: «Avui seràs amb mi al para
dís.»
Ens podem preguntar per l’altre lladre, que s’havia unit a la multitud. Jesús no respon als seus insults, però en pregar pels seus perseguidors, ha
intercedit per ell davant el Pare.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

M

Transhumanisme i narcisisme (III)

oltes de les emocions que ens
lliguen socialment als altres,
com la compassió o l’empatia, però també l’enveja i la por, estan
basades en el fet de la vulnerabilitat que
ens afecta tots. No tindríem por, per
exemple, si no fóssim vulnerables, però, quan constatem la nostra fragilitat,
temem que puguem ser agredits, ferits
o maltractats. Si fóssim omnipotents, no
experimentaríem por ni per nosaltres
mateixos, ni pels altres. Tampoc no po-

dríem sentir compassió, perquè la compassió és, en si mateixa, una experiència de sofriment compartit (Mit-leidung,
en l’etimologia alemanya), la vivència del
sofriment aliè sentit en la pròpia carn.
Extirpar completament o gairebé de
manera completa la vulnerabilitat, com
es proposa el transhumanisme, pot ser
una forma, també, d’anorrear aquestes
emocions tan genuïnament humanes.
L’aspiració de Narcís és, justament,
l’autosuficiència, extirpar la vulnerabili

tat. Aspira a la single life com a projecte de vida. No vol deure res a ningú i, sobretot, no està disposat a sacrificar-se
pels altres. Per això, veu en la tecnologia i en la societat robotitzada i mecanitzada la millor representació de la seva
utopia. La resultant última, però, d’a
questa utopia és la soledat.
Escriu Tzvetan Todorov (1939-2017):
«En la base del pensament neoliberal trobem una antropologia problemàtica, que
presenta l’home com un ésser autosufi-

cient, bàsicament solitari i que només
de manera puntual necessita els altres
éssers al seu voltant, la qual cosa contradiu el que la psicologia, la sociologia i
la història, per no parlar del sentit comú,
ens ensenyen sobre la identitat humana».1
 T. Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia, Galaxia Gutenberg, p. 104. Barcelona, 2012.
Francesc Torralba
Doctor en Teologia
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PALABRAS DE VIDA
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Palabras desde
la cruz (II)

as primeras palabras que Jesús pronunció desde lo alto de la cruz son una súplica dirigida al Padre pidiendo el perdón para sus perseguidores:
«Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc
23,34). Esta oración nos sitúa ante el misterio mismo de la Cruz. Ella nos desvela, en primer lugar, hasta dónde puede llegar el pecado del mundo. Jesús
había pasado haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo. Lo lógico es que su ejemplo hubiera despertado el deseo de imitarlo. Sin embargo,
su amor y su misericordia provocaban la envidia,
el desprecio y el odio de los dirigentes del pueblo,
que muy pronto decidieron acabar con Él. La Cruz
nos muestra lo que los hombres somos capaces de
hacer: respondemos al bien que se nos hace con
el mal y la injusticia. Es, por ello, un instrumento de
tortura.
Cristo responde al odio de un modo sorprendente: ha perdonado de corazón a todos los que parti
cipan en la pasión (dirigentes del pueblo, el pueblo
mismo y sus discípulos que lo han abandonado) y
pide también al Padre el perdón para ellos. Si la humanidad ha respondido al bien con el mal, el Señor
responde al mal con el bien: la Cruz es la respuesta
del amor de Dios al pecado del mundo. El instrumento de tortura ha sido transformado en un signo de
amor y se ha convertido en la señal de los cristianos.
Ese amor nos sorprende todavía más cuando escuchamos el motivo que Jesús aduce para justificar su
petición: «no saben lo que hacen». Mientras que en
las situaciones conflictivas las personas buscamos
motivos para acusarnos mutuamente, Jesús ha excusado a sus perseguidores.
El Señor, maestro en obras y palabras, ha vivido
en la cruz lo que había enseñado a sus discípulos:
«Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que
os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad
por los que os calumnian» (Lc 6,27; Cf. Mt 5,44). Rezar por los enemigos es la manifestación más grande del amor que los discípulos estamos llamados a
vivir. Cuando lo hacemos «nos ponemos al lado del
enemigo, estamos con él, junto a él, en favor de él,
delante de Dios»; y estamos también más unidos a
Cristo: «el amor a los enemigos lleva al discípulo por
el camino de la cruz hacia la comunidad con el Cruci
ficado» (Bonhöffer).
La segunda palabra, dirigida a uno de los malhe
chores, que habían sido crucificados con Cristo («En
verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso»
[Lc 23,43]), es también una palabra de misericordia. Jesús, que había sido tratado despectivamente
por sus adversarios como amigo de publicanos y pecadores, está colgado entre dos malhechores (Mateo
y Marcos hablan de ladrones). Uno de ellos se une
a los insultos de la multitud. El otro, que tiene la misma historia que su compañero, al ver la injusticia que
se había cometido con Cristo, cae en la cuenta de la
verdad de su vida («nosotros estamos pagando los
crímenes que hemos cometido»). Eso le lleva a creer en
Cristo contra toda lógica humana, porque a los ojos
del mundo es un fracasado, y a dirigirle una súplica:
«acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». En ese
momento, la Cruz se convierte para él en un acontecimiento de gracia: Jesús escucha su oración y le
concede mucho más de lo que le había pedido: «Hoy
estarás conmigo en el paraíso.»
Nos podemos preguntar por el otro ladrón, que se
había unido a la multitud. Jesús no responde a sus insultos, pero al orar por sus perseguidores, ha intercedido por él ante el Padre.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

Confirmacions en la Parròquia
del Sagrat Cor d’Amposta

E

l proppassat dissabte 12 de febrer, el Sr. Bisbe
va confirmar 20 adolescents de la parròquia
del Sagrat Cor d’Amposta. La cerimònia festi
va va ser realçada amb els cants del cor i amb la participació nombrosa dels familiars dels joves.
El Sr. Bisbe amb les seves paraules va destacar
l’actitud que hem de tenir tots els confirmats en voler ser bons cristians a imitació del nostre mestre

E

Jesús que va passar per la terra fent el bé, ajudant
els pobres i desvalguts i anunciant el Regne de
Déu.
Al final de la missa i com a acció de gràcies, Jordi, un jove confirmand ens va delitar amb una breu
audició de violí que ens va deixar a tots embadalits
i meravellats.
Manel Espanya

Gandesa celebra la Festa
de Santa Àgueda

l passat diumenge
13 de febrer, a la
Parròquia de l’Assumpció de Gandesa, es
va celebrar la Festa de Santa Àgueda, després de
l’any d’aturada a causa
de la pandèmia de la Covid-19.
   En acabar l’eucaristia
es van beneir les pastes
típiques d’aquesta festi
vitat.
Magda Borràs

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «Cada etapa
de la vida és un temps per
a creure, esperar i estimar»
(17 de desembre).
@Pontifex: «Mirem als ulls a les persones descartades que trobem, deixem-
nos provocar pels rostres dels nens, fills
de migrants desesperats. Deixem que
el seu sofriment ens cali dins per a reaccionar a la nostra indiferència» (18 de
desembre).

@Pontifex: «El primer acte de caritat
que podem fer al proïsme és oferir-li un
rostre serè i somrient. És portar-li l’alegria de Jesús, com va fer Maria amb
Isabel (Lc 1,39-45)» (19 de desembre).
@Pontifex: «Jesús és el Nom i el Rostre
de l’amor de Déu que va venir a habitar entre nosaltres. Els desitjo que cadascun de
vostès tingui l’anhel de buscar-lo i l’alegria
de trobar-lo en aquest Nadal» (22 de desem
bre).
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Jornada de formació permanent del clergat

mb molta nombrosa participació de mossens, va tenir lloc al Seminari, el dilluns 14,
la Jornada de formació permanent del clergat sobre un tema de candent actualitat :«Aspec
tes penals i jurídics dels abusos de menors».
   En absència del Sr. Bisbe, el vicari general dirigí
la Pregària de Tèrcia i després recordà la constitu
ció fa gairebé dos anys de la Comissió diocesana
d’Ajuda, Acompanyament i Assessorament a les
víctimes d’abusos sexuals a menors integrada per
un doctor en Dret canònic, un doctor en Dret penal,
un psiquiatra, i un mossèn diocesà com acompanyant espiritual.
Precisament el ponent d’ahir era el Dr. Javier Guardiola Garcia, doctor en Dret penal i catedràtic de València, el qual a la llum de la Carta Apostòlica en
forma de Motu Proprio Vos estis lux mundi del papa Francesc del 7-V-2019 i dels successius docu
ments pontificis, presentava les diverses situacions que es donen en la societat actual tan diferent
de la de fa algunes dècades, amb les conseqüències
penals i jurídiques dels referits comportaments.
Complementava la seva exposició amb la doble
dimensió: la social, per les conseqüències penals
i jurídiques dels abusos a menors; i l’eclesial, pels

efectes perniciosos de descrèdit que pateix l’Església catòlica pels esmentats escàndols provocats
pels seus representants.
Insistí sobretot en la triple actitud de Prevenir,
Conscienciar i Reaccionar, com a línia mestra de

recuperació de la credibilitat eclesial. El diàleg amb
el ponent s’allargà més enllà de l’horari previst per
compartir el dinar.
José Luis Arín Roig
Vicari general

Xerrada sobre
el matrimoni
i la família

D

imecres 16 de febrer, vam tenir el primer
acte d’aquesta Setmana del Matrimoni a la
Parròquia de Sant Miquel de la Cava: la xerrada, a càrrec de Mn. Santi Martínez, sobre la
bellesa i la importància del matrimoni i la família
avui.
Ens va remarcar la gran missió que tenim les famílies cristianes en l’educació i la transmissió de
la fe, i ens animava a comprometre’ns a ser petites
comunitats cristianes, on aquelles persones amb
les que ens trobem o acollim, surtin i tinguin una bona experiència de fe, del Senyor i de pau.
Amb entusiasme, ens va animar a tirar cap endavant amb il·lusió i esperança enmig del món i de la
nostra societat!
Mn. Joan Guerola



LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
14. Dilluns (lit. hores: 2a setm.)
[Dn 9,4b-10 / Sl 78 / Lc 6,36-38]. Sant
Arnal, abat benedictí i mr. (1255); santa Matilde (†958), emperadriu germànica; santa Florentina, vg.
15. Dimarts [Is 1,10.16-20 / Sl
49 / Mt 23,1-12]. Santa Madrona (s. II),
vg. i mr. de Tessalònica; sant Ramon
(Raimundo) de Fitero, abat català, fundador de l’orde de Calatrava; santa
Lluïsa de Marillac (†1660), fund. de les
Filles de la Caritat (FC, paüles); sant

Climent Maria Hofbauer, prev. redemptorista.
16. Dimecres [Jr 18,18-20 / Sl
30 / Mt 20,17-28]. Sant Agapit (†341),
bisbe de Ravenna; sant Heribert, bisbe de Colònia (999); sant Ciríac i companys, mrs. (308) a la Via Salària; sant
Abraham (s. IV), ermità, de Mesopotàmia; santa Eusèbia, vg.
17. Dijous [Jr 17,5-10 / Sl 1 / Lc
16,19-31]. Sant Patrici (†461), bisbe i evangelitzador d’Irlanda; sant Jo-

sep d’Arimatea, seguidor i amic de Jesús.
18. Divendres [Gn 37,3-4.12-13a.
17b-28 / Sl 104 / Mt 21,33-43.45-46].
Sant Ciril de Jerusalem (315-386), bisbe i dr. de l’Església. Tortosa: Commemoració de Sant Salvador d’Horta, rel.
franciscà, de Santa Coloma de Farners
(la Selva), morí a Càller (Sardenya, 1567).
19. Dissabte [2Sa 7,4-5a.1214a.16 / Sl 88 / Rm 4,13.16-18.22 /
Mt 1,16.18-21.24a (o bé: Lc 2,41-51a)].

Sant Josep, espòs de la Benaurada Verge Maria, natzarè, patró de l’Església universal i dels agonitzants, i també dels
fusters; sant Amanç o Amanci (s. VII),
diaca romà i mr. a Flandes.
20. Diumenge vinent, III de Quaresma (lit. hores: 3a setm.) [Ex 3,1-8a.
13-15 / Sl 102 / 1Co 10,1-6.10-12 /
Lc 13,1-9]. Sant Ambròs de Siena, rel.
dominicà; sant Martí de Dumio, bisbe;
santa Fotina, mr. samaritana; santes
Eufèmia i Alexandra, mrs.
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◗ Lectura del llibre del Gènesi (Gn 15,5-12.17-18)

◗ Lectura del libro del Génesis (Gén 15,5-12.17-18)

En aquells dies, Déu va fer sortir fora Abram i li digué:
«Mira el cel i posa’t a comptar les estrelles, a veure si
les pots comptar; doncs així serà la teva descendència.» Abram cregué en el Senyor i el Senyor ho tingué
en compte per donar-li una justa recompensa. Després
li digué: «Jo soc el Senyor, que t’he fet sortit d’Ur dels
caldeus per donar-te aquest país; serà el teu heretatge.» Abram preguntà: «Quina garantia me’n doneu,
Senyor?» Ell respongué: «Porta’m una vaca, una cabra i un moltó de tres anys, una tórtora i un colomí.»
Li portà tots aquests animals, els partí per la meitat
i posà cada meitat enfront de l’altra, però no va partir
els ocells. Uns ocellots de presa volien abatre’s sobre els cossos morts, però Abram els allunyava. Quan
el sol s’anava a pondre, Abram caigué en un son profund i s’apoderà d’ell un gran terror, com una foscor.
Després de la posta, quan ja s’havia fet fosc, veié un
forn fumejant, una torxa encesa, que passava enmig
dels animals partits. Aquell dia el Senyor va fer amb
Abram una aliança i es comprometé en aquests termes:
«Dono aquest país a la teva descendència, des del torrent d’Egipte fins al gran riu, el riu Eufrat.»

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo:
«Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abrán
creyó al Señor y se le contó como justicia.
   Después le dijo: «Yo soy el Señor que te saqué de
Ur de los caldeos, para darte en posesión esta tierra».
Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de tres
años, una cabra de tres años, un carnero de tres años,
una tórtola y un pichón». Él los trajo y los cortó por
el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero
no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los
cadáveres y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrán y un
terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso
y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuar
tizados.
   Aquel día el Señor concertó alianza con Abrán en estos términos: «A tu descendencia le daré esta tierra,
desde el río de Egipto al gran río Éufrates».

◗ Salm responsorial (26)

◗ Salmo responsorial (26)

R. El Senyor m’il·lumina i em salva.
El Senyor m’il·lumina i em salva, /¿qui em pot fer por? /
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida, /¿qui
em pot esfereir? R.
Escolteu el meu clam, Senyor, / compadiu-vos de mi,
responeu-me. / De part vostra, el cor em diu: / «Busqueu la meva presència.» R.
Arribar davant vostre és el que vull, / Senyor, no us
amagueu. / No sigueu sever fins a rebutjar el vostre
servent, / vós que sou el meu ajut. R.
N’estic cert, fruiré en la vida eterna / de la bondat que
em té el Senyor. / Espera en el Senyor! / Sigues valent!
Que el teu cor no defalleixi! / Espera en el Senyor! R.

R. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación, /¿a quién temeré? /
El Señor es la defensa de mi vida, /¿quién me hará
temblar? R.
Escúchame, Señor, / que te llamo; / ten piedad, respóndeme. / Oigo en mi corazón: / «Buscad mi rostro». / Tu
rostro buscaré, Señor. R.
No me escondas tu rostro. / No rechaces con ira a tu siervo, / que tú eres mi auxilio; / no me deseches. R.
Espero gozar de la dicha del Señor / en el país de la vida. / Espera en el Señor, sé valiente, / ten ánimo, espera en el Señor. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Filips (Fl 3,17-4,1) (Versió abreujada)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Filipenses (Flp 3,17-4,1) (Versión abreviada)

Germans, nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel;
d’allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, que
transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu
cos gloriós, gràcies a aquella acció poderosa que li ha
de sotmetre tot l’univers. Per tant, germans meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu goig i la meva
corona, manteniu-vos així, en el Senyor, estimats meus.

Hermanos, nosotros, en cambio, somos ciudadanos del
cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía
que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos
míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
(Lc 9,28b-36)

◗ Lectura del santo Evangelio según san Lucas
(Lc 9,28b-36)

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i
pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, es trasmudà l’aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà
blanc i espurnejant. Llavors dos homes es posaren a
conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos, i parlaven del traspàs d’ell, que s’havia d’acomplir a Jerusalem. Pere i els seus companys
estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús i els dos homes
que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se
de Jesús, Pere li digué: «Mestre, que n’estem de bé,
aquí dalt! Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una
per a Moisès i una altra per a Elies.» Parlava sense
saber què es deia. Mentre parlava es formà un núvol
i els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que entraven
dins el núvol. Llavors del núvol estant una veu digué:
«Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.» Així
que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot
sol. Ells guardaren el secret, i aquells dies no contaren
a ningú res del que havien vist.

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras
oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos
brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían
de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los
dos hombres que estaban con él.
   Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús:
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su
sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una
voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido,
escuchadlo».
   Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos
guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a
nadie nada de lo que habían visto.

COMENTARI

«Aquest és
el meu Fill,
el meu elegit;
escolteu-lo»

La Transfiguració (1517-1520), de Rafael Sanzio.
Pinacoteca Vaticana, Ciutat del Vaticà (Itàlia)

A

tots ens costa d’acceptar la creu
i el sofriment. També als apòstols.
Per això l’escena de la transfiguració l’hem d’entendre amb la finalitat
que els apòstols (almenys tres) fessin
l’experiència del Crist ressuscitat més
enllà de la mort que acabava d’anunciar.
Lluc comença explicant-nos: es trasmu
dà l’aspecte de la seva cara i el seu vestit és tornà blanc i espurnejant. I, a més,
es presenten els dos gran personatges
de l’AT: Moisès i Elies. Però Jesús és al
mig, com el personatge més important.
La situació és extraordinària; la felicitat
total. Per això Pere diu: Que n’estem de
bé, aquí dalt. I vol fer tres cabanes però
cap per a ells: ja se senten prou feliços
contemplant aquesta transfiguració. Ara
es forma un núvol i els cobreix. Indica
la presència de Déu. I la paraula del Pare: Aquest és el meu Fill, el meu elegit;
escolteu-lo. Ni que parli d’anar a la mort,
cal escoltar-lo, cal seguir el seu camí. El
mateix text ens ha dit que Jesús, Moisès
i Elies parlaven del traspàs d’ell que s’havia d’acomplir a Jerusalem. Aquest és el
camí. Si la transfiguració és un tast de
la resurrecció, la mort n’és el pas previ.
A Abraham també li va costar creure en
la promesa de Déu que li ha havia dit:
Aquest país (on es troba ara) serà el
teu heretatge. Per això pregunta: Quina
garantia me’n doneu, Senyor? I després
del sacrifici dels animals, que és com un
jurament per part de Déu, el Senyor torna a repetir la seva promesa: Dono aquest
país a la teva descendència. Ara Abraham pot estar segur de la paraula de Déu.
Seguir el camí de Jesús no és fàcil. Sant
Pau ho reflexa de forma molt clara: N’hi
ha molts que pel seu estil de viure són
contraris a la creu de Crist. El terme on
s’encaminen és de perdició, el déu que
adoren és el ventre, i la seva glòria la posen en les parts vergonyoses, tot el que
aprecien són valors terrenals. Preguntem-nos si nosaltres sabem seguir el camí de la creu, si no busquem els valors terrenals, si sabem que la creu és l’imprescindible camí per a la resurrecció. Per la
creu a la Vida.
Mn. Jaume Pedrós
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