
DIUMENGE 4 DE QUARESMA (14 de març)

A aquest diumenge se l’anomena també “dominica laetare”: diumenge de l’alegria. Som a mig
camí de Pasqua.  Hem fet ja un esforç de domini;  hem pregat i  ens hem solidaritzat amb
persones necessitades. Això ens dóna pau i alegria. Però encara anhelem més, Estem contents,
però volem més alegria. Albirem la Pasqua on ens espera la joia, l’alegria completa. És com
quan esperem quelcom important i ens acostem a tenir-ho; a mesura que avancem, acreix la
joia.

La primera lectura és un xic complicada. N’hem de conèixer el seu context. El poble d’Israel
ha patit l’exili a Babilonia. Nabucodonosor envaeix Jerusalem, destrueix el seu temple i els
exilia a Babilonia. Han perdut la terra, s’han quedat sense rei i temple. Ho han perdut tot.
Però  Déu  no  abandona  el  seu  poble.  Intervé  de  nou  per  mitjà  de  Cir,  rei  dels  caldeus.
S’apodera de mig orient. Els profetes veuen en aquest rei la mà de Déu per alliberar-los de
l’esclavitud de Babilonia. Déu es servei de qui vol i com vol. Cir no creia pas en l’únic Déu, però
els israelites veuen en ell la intervenció de Déu.. Això ens ha de fer comprendre que no hi ha
cap esdeveniment de la nostra història que s’escapi del designi de Déu que vetlla pels qui
confien en Ell.

La salvació, ens ve a dir sant Pau, no és mai obra nostra, sinó de Déu. No ens salvem pels
nostres  mèrits,  sinó per  un  do  gratuït  de  Déu.  Sovint  pensem que  la  salvació  (no  només
l’eterna, sinó la vida joiosa d’aquí a la terra) és gràcies al què fem, a les obres de bé que fem.

Sí,  cal  obrar el  bé;  però no per salvar-nos,  sinó perquè ens sentim salvats.  Per tant,  cal
treballar, i de valent, però no en tenim prou amb les nostres pròpies forces. Diríem que som
com un pacient que el metge li aplica una teràpia de rehabilitació. Hem de fer els exercicis
que se’ns demana. Però la capacitat de guarir-nos és de l’especialista. Nosaltres hi hem de
col·laborar. Sense la nostra col·laboració Déu no actua.

Com ens ha salvat Déu? En Jesucrist en la creu. Ho
hem escoltat a  l’evangeli.  Estem tan acostumats de
veure la creu! Aturem-nos-hi una estona i contemplem
el  crucificat  tot  meditant  aquestes  paraules  de
l’evangeli:

“Déu estima tan el món, que ha donat el
seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels
qui  creuen  en  Ell,  sinó  que  tinguin  vida
eterna. Déu envià el  seu Fill  al  món no perquè el  condemnés, sinó per
salvar-lo.”

Déu ha manifestat en Jesús un “amor boig” a la humanitat. Podem acollir aquest Déu o el
podem rebutjar. Podem viure com a salvats, o no. Som lliures. L’autèntica llibertat sempre
consisteix en acceptar el que som: salvats, no condemnats. 


