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Estem  en  ple  període  estiuenc.  Vacances,  piscines,  platja,  muntanya,  Colònies,  Covid…
Somniàvem i anhelàvem un estiu així. Però ens cal ser encara molt curosos. Ja ho veiem: anem
de viatge i ens contaminem. Bé, es contaminen, però tots en paguem les conseqüències.

A la 1ª lectura hem vist i escoltat el moment en que el profeta Ezequiel és enviat al poble
d’Israel  a  amonestar-lo per  la  seva  “infidelitat a  Déu”.  “T’envio a aquests fills de cara
endurida i de cor empedreït; tant si t’escolten com
no tu parla’ls”. Avui els profetes encarregats de la
nostra Sanitat ens parlen sobre el comportament que
hem  de  tenir  davant  el  Covid.  Molts,  com  els  fills
d’Israel,  prefereixen  no  escoltar-los.  Imaginem-nos
que  si  no  escolten  els  missatgers  de  la  Sanitat  que
afecta a tots, com escoltaran la Paraula que Déu ens
diu?  I  Déu  parla;  parla  per  mitjà  de  les  persones;
també pel Conseller Argimon.

Davant aquesta situació o actitud generalitzada, ens pot fer llum la 2ª lectura de sant Pau als
Corintis.

Pau ens parla d’una malaltia que possiblement va contraure, que el debilita molt. Però ell hi sap
veure la  part  bona i  positiva.  En treu la  lliçó  de  no enorgullir-se.  Quan  més forta  és la
debilitat, més ressalta la força de Déu: “Quan sóc feble és quan realment sóc fort”.

Pensem-hi en això. Nosaltres ens imaginem tot el contrari: que les nostres febleses són les
que ens allunyen de Déu. On no arribem nosaltres és on Déu justament comença a actuar.

Ho comentava el  dia  de Sant Pere.  Quan estàvem en plena pandèmia,  sentint-nos febles,
acudíem a Déu.  Quan passem un mal  tràngol  resem, preguem,  prometem,...  ens agafem on
abans no ens agafàvem. Però alerta! Quan actuem així per tornar a ser i estar com abans, hem
estat sords al que Déu ens demana.

La dificultat i la prova no ens han vingut perquè si. Hi hem de saber veure la seva finalitat. I
aquesta  no  és  altra  que  emprenguem  un  nou  estil  de  ser  i  de  viure  a  nivell  personal  i
comunitari.

Les dificultats, com sant Pau, ens fan adonar de la nostra feblesa. No ho podem tot, no ho
dominem tot, no ho sabem tot.

Quan ens creiem forts i amb poder és quan més caiem en el pecat de l’orgull i de la vanaglòria.
I aquest pecat ens allunya de Déu i d’escoltar els profetes que Ell avui ens envia. 


