
DIUMENGE 2 DE QUARESMA (28 febrer)
Dels textos litúrgics reflexionem en:

Abraham. Déu li demana que sacrifiqui el seu fill. Aquest relat ens
escandalitza;  ens estranya que Déu pugui  demanar una cosa així.
Certament que això es feia; sacrificar el seu primer fill per aplacar
la ira dels déus. Però la fe en el Déu d’Israel introdueix un canvi en
aquesta pràctica. Al final, Isaac no és sacrificat.

El que ens vol fer veure aquest relat és la fe d’Abraham. Ha fet una
llarga experiència de Déu:

 Ha sortit del seu país seguint la crida de Déu
 Déu li  ha dit que la seva dona, estèril, tindrà un fill.  I ho

creu.
 I ara creu, portat per la mentalitat de l’època, que ha de sacrificar el propi fill. No és

una fe cega, sinó una fe confiada. Ha entès que pertany a Déu

Abraham ha entès que només pot ser pare d’Isaac, si primer és fill de Déu. Ningú no pot ser
pare si primer no és fill. Aquesta paternitat li ha fet comprendre que el fill Isaac és un do de
Déu; tot el que som i vivim és un do. Quan entendrem això, deixarem de ser “amos” i ens
convertirem en “servidors”. La humanitat està tipa d’amos i necessita servidors.

La transfiguració.  No parlem avui de si Pere, Jaume, Joan, Elies i Moisés es troben amb
Jesús.  Ja  ho  hem comentat  moltes  vegades.  En aquest  relat  hi  ha un tema de fons que
gairebé mai s’ha predicat: la fidelitat a Déu i a la terra.

S’ha dit que la pitjor tragèdia de la humanitat és que “els qui preguen no fan la revolució i
els qui fan la revolució no preguen” ;és cert que n’hi ha que busquen Déu sense preocupar-se
de buscar un món millor i més humà. I n’hi ha que s’esforcen a construir una terra nova sense
Déu. És a dir, uns busquen Déu sense món i altres busquen el món sense Déu.
En Jesús això no es dóna ni es pot donar. Ell no parla mai de Déu sense preocupar-se del món i
no parla mai del món sense l’horitzó de Déu.

L’escena de la transfiguració ens fa llum en aquesta realitat.
“Crist no duu l’home a la fugida religiosa del món, sinó que el torna a la terra com a fill seu
fidel”.
Jesús condueix els deixebles a una “muntanya alta” Aquí tenen experiència de Déu. La reacció
de  Pere:  “Què bé  que  estem aquí!  Fem-hi  tres  cabanes” .  Pere  vol  aturar  el  temps;
instal·lar-se còmodament en l’experiència del que és religiós, fugir de la terra.
Jesús els farà baixar de la muntanya a la feina diària de la vida. I els deixebles han de
comprendre que l’obertura a Déu no pot ser mai fugida del món.

Qui s’obre a Déu, estima la terra. Qui es troba en Jesús sent amb més força la injustícia.
Tenim problemes a la humanitat. Seriosos. No els defugint creien que anant a Missa i pregant
ja hem fet el que havíem de fer. La fe ens compromet. “Lluita i contemplació”. Aquesta ha de
ser la màxima del cristià.


