
DIUMENGE 1r D’ADVENT  (29 novembre 2020) 

Comencem el temps d’Advent, preparació al Nadal. Dir això és fàcil. Però ens ho creiem? 1er: 

que Déu ve i. si ve, ens hi cal preparar. Ens preparem externament i també interiorment quan 

sabem que ve algú important en la llar. Això és el que hem de saber fer ara pel Nadal. 

Advent, doncs, 4 setmanes, és el temps que se’ns ofereix per acollir el Senyor que ve al 

nostre encontre. Però també és el temps que ens verifica i certifica el nostre desig de Déu. 

Fem un xic d’història. Les primeres 

generacions cristianes vivien obsessionades 

per la prompta vinguda de Jesús. Sabien que 

havia nascut, l’havien mort i havia ressuscitat. 

I sabien, també, que havia de tornar, i no 

podia trigar massa. Però la seva 2ª vinguda no 

arribava. Començaren a sorgir problemes i 

aquesta tardança els feia caure en la 

indiferència i oblit. I els preocupava, doncs 

que si arribava Jesús, els trobés adormits. Per evitar això calia: vigilar. “Vigileu, estigueu 

alerta, viviu desperts”. 

Han passat ja més de 20 segles des d’aleshores. Que se n’ha fet d’aquesta ordre de Jesús: 

“Vigileu”! Com vivim els cristians d’avui? Estem desperts? La fe la mantenim viva o s’ha anat 

apagant en la indiferència i mediocritat? 

Estem vivint en un món de dificultats, problemes socials, laborals, pandèmics. També a nivell 

personal i familiar. Cadascú sap els seus. 

Quan el futur, com vivim ara, esdevé ombrívol i fosc, tothom busca seguretats. Que res no 

canviï, a nosaltres ens va bé. Que ningú posi en perill el nostre benestar. 

Fixem-nos: estem en una crisi amb vessants econòmics i de salut. Volem tornar a estar com 

estàvem. Volem seguretat. D’aquí el gran afany i desplegament per la vacuna. I quan aquesta 

hi sigui, què? Tot com bans? Tal com era abans ens ha portat a aquesta situació. Volem curar 

els efectes i no la causa. La societat és la que està malalt i té por de reconèixer el seu mal. 

Vol continuar com estava. 

“Vetlleu”!, ens diu Jesús. Vetllar és veure causes, efectes i solucions. Déu és Nadal en el 

Covid 19. Des d’aquest ens parla. Tot és que hi vulguem prestar l’oïda.. Ens atabalem si podrem 

celebrar el Nadal a taula, el Sopar de Cap d’Any o la Cavalcada de Reis. Potser ens hauríem de 

mentalitzar que el Nadal que volem celebrar no és el que hauríem de celebrar. 

Déu s’ha fet present de nou. Fa 20 segles per Maria. Avui per mitjà el Covid 19. Descobrim el 

que avui ens demana? Maria va dir sí i es comprometre. Cal avui un nou si i un nou compromís. 


