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TEMPS PER A CREURE
Benvolguts diocesans:
La Quaresma és un temps oportú per a renovar la nostra fe en Déu. Cada setmana d’aquest temps
litúrgic ens va convidant a reafirmar la nostra fe, fins que arribem a la nit de Pasqua i renovem
junts les promeses que vam fer en el nostre baptisme i que ens van fer néixer a una vida nova.
Per a renovar la fe cal, en primer lloc, acollir-la amb més profunditat en el nostre cor. Per la fe
acceptem com a paraula de veritat i de vida el que Déu ens ha revelat. Per això, la primera actitud
ha de ser la d’escolta d’aquesta veritat, que mereix ser integrada en la nostra vida. Això es realitza
no sols amb la nostra intel·ligència, sinó amb tot el nostre ésser, que necessita obrirse a la novetat
de Déu. No està reservat a uns pocs, sinó que correspon a tot el poble de Déu.
Ara bé, la veritat que acollim no consisteix en unes nocions abstractes, sinó que té un rostre. En el
missatge per a la Quaresma, el Papa ens ha recordat que “aquesta Veritat és Crist mateix que,
assumint plenament la nostra humanitat, es va fer Camí -exigent però obert a tots- que porta a la
plenitud de la Vida”. Per això, acollir a Crist no pot ser només cosa de la nostra intel·ligència, sinó
de tot el que som: el nostre pensar, el nostre voler, el nostre desitjar. En el fons, si acollim a Crist
com a Veritat i Vida és perquè l’estimem. Un conegut teòleg va dir que “creure és només estimar, i
res pot ni ha de ser cregut si no és l’amor. Creure és estimar, estimar absolutament” (Hans urs von
Balthasar). Quan en la nit de Pasqua diguem “sí, crec”, estarem dient que estimem a Jesús, que
confiem en Ell i que, per això, acollim la seva paraula de vida. Per la fe “l’home es confia lliurement
i totalment a Déu” (Dei Verbum, 5).
En el missatge per a la Quaresma el Papa ens parla del dejuni, que és una pràctica tradicional
d’aquest temps, com un mitjà que ens ajudarà a créixer en l’amor a Déu, perquè en dejunar,
comprenem que som criatures seves, que aconsegueixen la seva plenitud no quan satisfan unes
necessitats físiques, sinó quan estimen i són estimades. Dejunar significa “alliberar la nostra
existència de tot el que destorba”. Per això, no es tracta només de deixar de menjar, sinó de
privar-nos de tot el que ens impedeix obrir les portes del nostre cor a Jesucrist, el Fill de Déu
salvador. Potser seria convenient que dejunéssim de l’afany consumista, de la saturació
d’informacions i de la dependència dels telèfons mòbils i les xarxes socials.
Hi ha un altre element que ens ajudarà a renovar la fe, que és el testimoniatge. Manifestar
públicament que som cristians no és una conseqüència de la fe, sinó que està en la seva mateixa
arrel. No hi ha veritable fe si no porta amb si el testimoniatge de l’alegria que inunda el nostre cor
quan hem acollit a Déu. En aquest temps de gràcia que és la Quaresma podríem pensar davant qui
podríem donar testimoniatge que som cristians i demanar al Senyor el coratge i la força necessaris
per a manifestar, amb humilitat i autenticitat, que Jesús és el nostre Senyor.
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