
DIUMENGE 3r DE QUARESMA (7 DE MARÇ)

Diumenge passat ens presentava el relat d’Abraham com sent que Déu li demana el sacrifici
del seu fill Isaac. En la mentalitat de l’època sacrificar el propi fill aplacava la ira dels déus.

Avui la 1ª lectura ens diu: “Jo sóc el Senyor, el teu Déu, que t’he tret de la terra
d’Egipte...  no  tinguis  altres déus  fora  de mi”. I  demana  que  no  tinguin  ni  facin  cap
escultura ni  imatge de res del que hi ha dalt del cel o baix a la terra. És a dir cap Déu
d’astres, estrelles o objectes de la terra. Algunes religions s’han pres aquest text al peu de la
lletra: cap imatge de Déu. No cap imatge de coses o persones que convertim en deus.

Evangeli. Indignació de Jesús
Jesús puja a Jerusalem per celebrar la festa de
Pasqua. En arribar al recinte del temple es troba
en  un  espectacle  inesperat.  Venedors  d’animals,
canvistes  instal·lats  en  taules,  traficant  amb
monedes...  Jesús s’omple d’indignació.  Es rebel·la,
fueteja i crida:  “no convertiu en mercat la casa
del meu Pare”

Allò que veu no té res a veure amb el veritable culte al seu Pare. La religió del temple s’ha
convertit en un negoci on els sacerdots busquen bons ingressos i on els pelegrins intenten
“comprar” Déu amb les seves ofrenes. El Temple s’ha convertit en un mercat on cadascú busca
el seu negoci. El Déu de Jesucrist vol que el temple, el lloc de culte, sigui un espai on es
treballi per fer una comunitat més humana, solidària i fraterna.
Nosaltres com ens presentem al temple? Realment és un lloc d’encontre amb Déu i, alhora,
l’espai de fraternitat i solidaritat?

2 aspectes a tenir en compte:
 Déu no és un banquer. A aquest li demanem uns diners i ens els proporciona perquè hi

tenim un compte o perquè fem un crèdit que cal tornar amb interessos.
A Déu ens hi relacionem i entaulem amistat. Com ens diu el tema d’aquest mes de Vida
Creixent: “Pregar no vol dir parlar ni resar, vol dir ser-hi”. Amb Déu hi som. I quan
som amb “algú” ja sap què necessito i què em pot donar. No negociem. Estem i hi som.

 La comunió amb Déu, el ser i estar amb Ell, em porta a ser i estar amb els
membres de la comunitat. Som sers no per estar sols, sinó en comunió. Hi ha persones
que esperen jubilar-se per poder estar més pels altres, no perquè els altres estiguin
per ell o ella; per donar-se en allò que més els pot omplir: voluntariat i donar temps
gratuïtament.

Cal que siguem durs i exigents amb nosaltres mateixos. Fer fora tot allò que ens vulgui portar
a fer “negoci” amb Déu i amb els germans. No convertir el nostre temple, el propi cos, com un
mitjà de “culte” personal. Res de mercadeig amb Déu: em dones i et dono. Déu, en Jesucrist,
s’ha donat; donem-nos nosaltres. 


