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INTRODUCCIÓ



Justificació del títol i motivació. Ens preguntem per “l’avui de Déu”
La pregunta per l’avui de Déu i la resposta conseqüent, segons la S. E., és
essencial a la nostra fe. Des del Sal 94(95) a Hb 3,7-15... i al nostre “avui”.

Iª PART. EL NOSTRE “AVUI”: SOFRIMENT I PROTESTA




Les situacions vitals de Ex 17,1-7; Sal 94(95); Hb 3,7ss.
La nostra situació.
Però la veu de Déu segueix ressonant. Les obres de Déu que ja hem vist.

INTERLUDI MUSICAL: “Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit”, de la Missa en Si Menor Dogma
luterà, de J. S. Bach.1
IIª PART. LES TEMPTACIONS
A. Primera temptació: les fugides.
Al passat – al futur – a l’activitat – al pensament – a l’afecte – al triomf personal
B. Segona temptació: l’enduriment del cor.
El seu significat en boca de Jesús. El canvi del cor dels deixebles d’Emaús.
INTERLUDI MUSICAL: “Christe, aller Welt Trost”. Id.
IIIª PART. EL DESCANS DE DÉU
Desitgem – demanem un cor que escolti. “Escoltar” – creure – obeir.
A. L’acceptació humil del present
B. La renovació de la fe – confiança
C. El descans. Mt 11,28-30
INTERLUDI MUSICAL: “Kyrie, Heiliger Geist”. Id.

1

Missa inicialment pel culte luterà (només Kyrie i Glòria), acabada un any abans de morir (1748) per al culte catòlic…
Acte penitencial de la missa amb estructura trinitària: nosaltres penitents davant el Déu Pare – Fill – Esperit Sant…




CONCLUSIÓ
Es tracta d’aprofundir – créixer i passar de la infantesa de la fe a la fe adulta: Hb 5,116,12.
El que hem fet i viscut segueix tenint valor als seus ulls “... Déu, que és just, no oblidarà
tot el que heu fet, és a dir, l'amor que heu mostrat per causa del seu nom, posant-vos
al servei del poble sant, en el passat i en el present”
El que ens demana és... “Tan sols desitgem que cada un de vosaltres demostri el mateix
afany per mantenir plenament l'esperança fins a la fi. No voldríem que us tornéssiu
indolents, sinó que imitéssiu aquells qui amb fe i amb constància han rebut les
promeses en heretat”.
Hi ha un suport, un “agafador” que creiem evitarà el nostre enfonsament: creure
fermament que Déu ens va estimar i ens estima avui, des del moment en què va
segellar amb nosaltres l'Aliança Nova i Eterna. El mateix Déu posa a prova les nostres
forces: en justícia no ens mereixem la salvació, però lluitem perquè la nostra fe i
esperança en la Promesa surti vencedora.
És una estranya manera de superar la crisi. La societat difícilment ho entendrà. Tot i
així, forma part del cor del Misteri Pascual, és a dir, de l'esdeveniment de la nostra
Salvació. Per tant, una clau fonamental per a travessar totes les crisis, les pors, els
fracassos, els pecats, les foscors de la nostra vida.
“L’avui de Déu” és gràcia: ens educa en la veritat i la llibertat.
Avui també Crist continua morint i ressuscitant en nosaltres, a la seva Església.

