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Tornarà? 
 
És  clar  que  tronarà!  Ho  diu  Jesús  mateix  a  l’Evangeli:    «quan  
aniré a casa del Pare per preparar-vos estada, tornaré i us 
portaré amb mi, perquè estigueu allà on jo estic». És que 
pot estar el cap separat del seu cos? La nostra fi és estar 
amb Jesús, el nostre cap i pastor. 
 
La  fe  de  l’Església  ha  cantat,  des  de  sempre,  el  MARANHATÀ 
(paraula   aramea   que   es   pot   traduir   com   una   afirmació:   El  
Senyor ve, o està venint i, alhora, com desig que es fa pregà-
ria i súplica: veniu! Senyor Jesús.) 
 
En  la  pregària  de  l’Església  que  es  expressió  del  seva  fe  (lex 
credendi, lex orandi),   se’ns  parla  en  passat,  present   i   futur,  
de les 3 vingudes del Senyor. 
 

La del passat: el seu naixement com a home 
essent Déu veritable. El Senyor ha vingut, 
«nascut  d’una  dóna,  nascut  sota  la  llei  per  res-‐
catar els qui vivien sota el pes de la llei», com 
diu sant Pau als Gàlates. 
Però sobretot la nostra esperança la posem en 
el «demà», en el futur: el Senyor ha de tornar 
a judicar els vius i els morts. Parlar de la fi del 
món pot semblar un pel tràgic o llunyà però 
parlar   del   reton  del   Senyor  és  parlar   d’un  en-‐
contre.  

 
 



 

Tot allò que fèieu a 

un  d’aquests  germans  

meus més petits, a mi 

m’ho  fèieu

Els justos aniran a la 

vida eterna
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Potser el final de la 
història pot quedar-
nos molt difús però, i 
parlar de la fi de la 
nostra història? Per-
què som humans i, 
per tant, limitats, 
destinats a morir. 
Però, pel baptisme, 
la nostra fi ja no és 
desaparèixer després 

de la mort sinó trobar-nos amb Déu cara a cara. 
 
En la nostra mort, anirem cap Déu i Déu vindrà a nosaltres: 
tornarà a buscar-nos!   com  a   l’ovella  perduda,  per  portar-nos 
amb Ell, sobre les espatlles de la seva glòria a les prades eter-
nes. 

 
 

 
Quan Jesús vingué per primera 
vegada, humil i fet semblant als 
homes, dugué a terme el pla de la 
redempció   preparat   en   l’Antiga  
Aliança i ens obrí el camí de la 
salvació eterna; així, quan vindrà 
per segona vegada, en glòria i ma-
jestat, Ell mateix ens donarà els 
béns que ara esperem, tot vet-
llant, confiats en la seva promesa. 
(prefaci  I  de  l’Advent) 

 

 

Tota la terra - Advent (Oriol  Sabé) 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+25%2C+31-46&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
http://www.youtube.com/watch?v=PtMcCN05Nyg&list=PL58F65CA39A741B55&index=3
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Judicar?  
 
Un  Déu  que  és  Amor,  tal  com  revela  l’apòstol  sant  Joan,  pot  ser  
compatible  amb  la  idea  d’un  judici?   
 
Sant Joan de la Creu ens dóna una pista per entendre-ho: «en 
el anochecer de nuestra vida seremos juzgados por el amor». 
 
Certament  l’Església  creu  en  una  existència  eterna.  No  tan  sols  
una altra vida sinó una vida sens fi. Per això la nostra vida hu-
mana, el que fem en aquest món, té relació amb el que viurem 
en el món que ha de venir. 
 
Aquesta frase de Joan de la Creu, 
pot   entendre’s,   doncs,   de   dues  
maneres.  Serà  l’amor  qui  en  jutja-‐
rà (perquè Déu és amor). Per això 
no hem de témer el judici, perquè 
la misericòrdia del Senyor, com 
canten els salms és immensa. Pe-
rò, alhora, serem jutjats per       
l’amor.  Per  l’amor  que  haurem  donat  o  haurem  escatimat.  És la 
nostra  manca  d’amor  la  que  hem  de  témer  i  no  la  de  Déu. 
 
Diu  Jesús  a  l’Evangeli: 
 
Tot   el   que   feies  a  un  germà  meu  per  petit   que   fos,   a  mi  m’ho  
feies. 
 

La  bondat   i   l’amor  del  Senyor  duren  per   sempre,  
duren per sempre. 
 
Us dono un manament nou: que us estimeu els uns 

als altres com jo us he estimat.  
 
 

 

 

Dios, está aquí 
tan cierto como el aire 
que respiro  
tan cierto como la ma-
ñana se levanta  
tan cierto como este 
canto lo puedes oír.   
 
Jesús, está aquí 
tan cierto como el aire 
que respiro  
tan cierto como en la 
mañana se levanta 
tan cierto que cuando le 
hablo, el me puede oír.  
 
Lo puedes sentir mo-
viéndose entre los que 
aman. 
Lo puedes oír cantando 
con nosotros así. 
 
Lo puedes llevar cuando 
por esa puerta salgas,  
lo puedes guardar muy 
dentro de tu corazón. 
 
Lo puedes notar junto a 
ti en cualquier  
momento... 

 

La  bondat  i  l’amor  del  Senyor  duren   
per sempre, duren per sempre. 



També vosaltres sereu testimonis (Jn 15, 27) 

 

 

Només  Vós,  oh  Pare,  sabeu  el  dia  i  l’hora  que  Crist,  el  vostre  Fill,  Senyor  i  jutge  de  la  història  
apareixerà sobre els núvols del cel, revestit de poder i majestat. Aquell dia, aterridor i glori-
ós alhora, passarà el món present i començarà un cel nou i una terra nova. (primera part del 
prefaci  III  de  l’Advent) 
 

El seu regnat?  
 
Esperem un cel nou i una terra nova, com  narra Isaïes 
i   l’Apocalipsi.   Esperem   un   món   nou.   Però   la   nostra  
espera no port ser passiva, com qui espera que passi el 
tren sense poder fer res per que arribi abans. 
 
El Regne de Déu; com un arbre que creix de la llavor 
més petita, com la pasta que fermenta i creix amb una 
mica de llevat; depèn també de nosaltres. 
El regnat de Déu es deixar que Déu regni en els nostres 
cors i en el nostre obrar i això transformi aquest món en el paradís que Déu va somiar. 
 
Jesús  va  dir:  ”el  Regne  ja  és  aquí  entre  vosaltres”,  perquè  el  regne  és  Ell  mateix.  I  Ell  és  aquí,  
entre nosaltres. 

 

Aquesta és la tercera vinguda. La del present.  La  més  quotidia-‐
na.  Déu  ve  a  nosaltres  en  el  somriure  del  germà,  en  l’Eucaristia,  
en   la   seva   Paraula,   en   els   Sagrament   de   l’Església,   en   els   po-‐
bres,   en   els   companys   de   feina   o   d’estudi,   a   casa,   amb   els  
amics...  Déu  és  aquí.  Tan  sols  hem  d’obrir  bé  els  ulls  del  cor  per  
reconèixer-lo. 

 
Déu també conta amb nosaltres per apropar-se  als altres. Per 
això   hem   d’omplir-nos   d’Ell   per   poder   donar-lo als germans 
que  ho  necessitin,  com  el  qui  dóna  un  got  d’aigua  fresca  a  qui  
té set. 

 
 
 

El mateix Crist que vindrà ple de gloria ve ara al nostre encontre en     
cada   persona   i   en   cada   esdeveniment,   perquè   l’acollim   amb   fe   i  
donem   testimoni   amb   amor   de   l’esperança   benaurada   del   seu          
Regne. (segona  part  del  prefaci  III  de  l’Advent) 

 


