
DIUMENGE 2on D’ADVENT  (6 de desembre) 

Estem en camí cap al Nadal. El Nadal de Jesús és i serà el Nadal tot i que externament i 

familiarment no el puguem celebrar com voldríem. Fem ubicació de lloc: el 1er Nadal de 

Betlem no estava guarnit ni amb llums, ni arbres, ni trobades familiars i d’amics. Va ser el 

Nadal del naixement de Jesús. Un  Nadal pobre. Humil i en la soledat. Confinat. 
 

Acabem d’escoltar la Paraula de Déu. Ens pot fer llum per aquest Nadal que s’acosta. Isaïes 

ofereix consol al poble, oprimit pels assiris: “Consoleu, consoleu el meu poble; parleu 

amorosament a Jerusalem; crideu i digueu-li que s’ha acabat la seva servitud...” 
 

Missatge d’esperança, però, alhora, de compromís: “escolteu la veu que crida: obriu en el 

desert una ruta al Senyor, aplaneu el camí; s’alçaran les fondalades, s’abaixaran les 

muntanyes...” 
 

Estem vivint moment de tensió, de desert, de soledat. Estem limitats en circular, en 

eixamplar trobades familiars i d’amics...” Estem en el desert. És, aquesta, una gran 

oportunitat. 
 

Joan es presenta al desert a batejar. No pensem 

ara en el baptisme que avui es dóna. No. És el 

baptisme de conversió, de canvi de vida. El poble 

acudia a escoltar al desert la veu que els crida. 

Allà, en el desert, prenen consciència de la 

situació en que viuen; experimenten la necessitat de canviar; reconeixen els seus pecats i no 

acusen els altres.; hi senten la necessitat de salvació. 
 

Això ho entenem bé aquest temps de pandèmia. Quantes persones que els ha tocat viure en la 

soledat, tancats en una habitació o recluïts a la UCI d’un hospital! Quantes coses els han 

passat pel cap! Quins moments de la seva existència que lamenten i altres que voldrien haver 

aprofitat millor; han descobert la seva petitesa i han albirat el desig d’un Déu que 

necessiten... El desert és un temps d’aprenentatge, de consciència, de revelació, de silenci per 

tornar a escoltar el missatge de la Bona Nova. 
 

Ens cal una nova manera de veure i de viure la realitat. No podem deixar-nos dur només pel 

que dóna gust o plaer al cos. Hem d’abaixar les muntanyes que ens volen fer veure que som 

més que els altres; l’afany de tenir més que els altres, d’imposar la meva voluntat, de creure’m 

amb la possessió de la veritat. 
 

Volem tornar a ser i a viure com abans. La pandèmia l’hem de vèncer per ser i estar on érem. 

Aquesta és la gran temptació d'avui: no acceptar, no anar al desert; és a dir, eludir la 

necessitat de conversió. No escoltar cap veu que ens inviti a canviar. 
 

No somniem en un Nadal tradicional i a veure com ens podem escabullir del que se’ns demana. 

Caminem cap al Nadal de Betlem, el 1er Nadal. Aquest ens demana conversió. Una conversió 

que ens donarà pau i crearà fraternitat, a pesar del desert que ens toca viure.  


