Dissabte II d'Advent
Text de l'Evangeli ( Mt 17,10-13): Mentre baixaven de la muntanya,
els deixebles preguntaren a Jesús: «Com és que els mestres de la
Llei diuen que primer ha de venir Elies?». Jesús els respongué: «És
cert que Elies havia de venir a renovar-ho tot; i jo us asseguro que
ja va venir i no el reconegueren, sinó que el van tractar com van
voler. Igualment el Fill de l'home ha de patir a les seves mans».
Llavors els deixebles comprengueren que els havia parlat de Joan
Baptista.

«Ja va venir i no el reconegueren, sinó que el van tractar com van voler»
Mn. Xavier SOBREVÍA i Vidal
(Castelldefels, Espanya)

Avui, Jesús conversa amb els deixebles quan baixa de la muntanya on han viscut la
Transfiguració. El Senyor no ha acollit la proposta de Pere de quedar-se, i baixa tot
responent les preguntes dels deixebles. Aquests, que acaben de participar breument
de la glòria de Déu, estan sorpresos i no entenen que ja hagi arribat el Messies
sense que abans hagi vingut el profeta Elies a preparar-ho tot.
Resulta que la preparació ja ha estat realitzada. «Us asseguro que ja va venir» (Mt
17,12): Joan Baptista ha preparat el camí. Però els homes del món no reconeixen els
homes de Déu, ni els profetes del món no reconeixen els profetes de Déu, ni els
prepotents de la Terra tampoc reconeixen la divinitat de Jesucrist.
Cal una mirada nova i un cor nou per a reconèixer els camins de Déu i per a
respondre amb generositat i alegria a la crida exigent dels seus enviats. No tothom
està disposat a entendre-ho i, menys, a viure-ho. És més, les nostres vides i els
nostres projectes poden estar oposant-se a la voluntat del Senyor. Una oposició que
pot esdevenir, fins i tot, lluita i rebuig del nostre Pare del Cel.
Ens cal descobrir l'intens amor que guia els designis de Déu envers nosaltres i, si
som conseqüents amb la fe i la moral que Jesús ens revela, no han d'estranyar-nos

els maltractaments, les difamacions i les persecucions. Ja que estar en el bon camí
no ens evita les dificultats en la vida i Ell, malgrat el patiment, ens ensenya a seguir.
A la Mare de Jesús, Reina dels Apòstols, li demanem que intercedeixi per tal que a
ningú li faltin amics que, com els profetes, li anunciïn la Bona Notícia de la salvació
que ens porta el naixement de Jesucrist. Tenim la missió, tu i jo, de què aquest
Nadal sigui viscut més cristianament per les persones que trobarem en el nostre
camí.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

«L’amor no pot quedar-se sense veure el qui estima: per això els sants van tenir en poca cosa tots
els seus mereixements, si no podien veure Déu. Moisès s’atreveix per això a dir: ‘Si he obtingut
el teu favor, ensenya-me’n la teva glòria’» (Sant Pere Crisòleg)

«La vivència d’Elies al Sinaí, que no va veure la presència de Déu en l’huracà, el foc o el
terratrèmol, sinó en un oreig suau i silenciós, es compleix aquí. El poder de Déu es manifesta ara
en la seva mansuetud, la seva grandesa, en la seva senzillesa i proximitat» (Benet XVI)

«Joan és ‘Elies que ha de venir’ (Mt 17,10-13): el Foc de l’Esperit habita i el fa ‘córrer davant’
[com a ‘precursor’] del Senyor que ve. En Joan el Precursor, l’Esperit Sant acaba de ‘preparar
per al Senyor un poble ben disposat’ (Lc 1,17)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 718)

