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Avui el profeta Baruc convida Jerusalem a treure’s el seu vestit de dol. I quin 

vestit li ofereix? El vestit de la glòria de Déu i el mantell de la bondat de Déu. I li 

demana que s’alci, per no quedar-se aclofada en el dol de la seva aflicció.  

Nosaltres, som capaços d’acceptar amb senzillesa aquest mantell de la bon-

dat de Déu i de cantar amb alegria recordant la seva obra? Quan pensem que 

Déu ens va posant a prova amb nous entrebancs, som capaços de veure que 

és ell mateix el qui abaixa muntanyes abruptes i omple fondalades només per-

què el nostre peu camini segur? I encara més, ¿som capaços de veure que el 

mateix Déu ens condueix amb alegria? 

Perquè ell ens regala cada dia força per renovar la nostra vida, però pensem 

que és un somni. I quan ens adonem que ell, en persona, ens ve a trobar, pen-

sem que no en som dignes. Aquest no és el pensament de Maria quan l’àngel li 

proposa una opció radical per a la seva vida. Conscient que només és 

l’instrument de Déu —ella diu: «sóc l’esclava»— accepta, saltant tot els prejudi-

cis i les possibles crítiques, tota la soledat que li aniria venint. 

En el salm 125 el salmista demana que el Senyor li renovi la seva vida. S’ha 

adonat amb llàgrimes als ulls de l’obra del Senyor, perquè veu al davant les 

garbes i les llàgrimes de dol es transformen en cants de joia, com ja ha dit Ba-

ruc en la primera lectura. 

Joan convida a un baptisme de conversió. No es tracta de fer el gran pro-

grama per canviar tot el que no ens agrada en la nostra vida. Posem-nos pocs 

objectius, però intentem complir-los amb constància. Així començarem a obrir 

una ruta al Senyor i a aplanar-li els camins.  

Escolta les paraules de Pau quan diu plenament segur: «Déu, que ha co-

mençat en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Je-

sucrist». No et deixis per vençut pensant que amb tu no hi ha res a fer. 

Els valors autèntics són pocs. Cal coneixement i finor de l’esperit per poder-

los apreciar. Pau acaba el seu escrit d’avui dient que hem d’arribar al dia de 

Jesucrist carregats de fruits de justícia. I no oblidem que la justícia sempre va 

de bracet amb la pau. 

 
 


