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Estimats germans, estimades germanes: Les lectures d’avui ens fan veure que Déu
ens estima. Ens estima amb amor paternal. Ens contempla amb complaença i amb
benignitat, tot desitjant-nos el nostre bé. Per això ens cal adreçar-nos a ell amb
confiança. Demanem i obtindrem, cerquem i trobarem, truquem i ens obriran.
Cal, però, que la nostra petició estigui ben orientada. L’apòstol sant Joan, en la seva
primera carta (5,14), ens adverteix que la nostra petició mai no serà defraudada si
demanem alguna cosa segons la (...) voluntat divina. Cal, per tant, condicionar la
nostra petició a la voluntat del Pare, que sempre estarà orientada a cercar el nostre bé
més gran, concretat, en darrer terme, en la nostra comunió d’amor i de vida amb el
Déu vivent.
Exemplificant un xic podem dir: és lícit i bo demanar prosperitat, salut, bon encert en
les nostres empreses... A voltes Déu ens ho concedeix, fins i tot amb caràcter
extraordinari i miraculós. Però no sempre pot ser així, depèn de la seva harmonia o
discordança amb el nostre bé absolut, definitiu.
Getsemaní és el cas més clar per il·luminar aquest raonament. El mateix Fill de Déu,
abatut i capolat per l’angoixa, demana al seu Pare que s’allunyi el calze de la passió.
Però afegeix al seu prec que no es faci la seva voluntat, sinó la del Pare. Com tota
pregària, la de Crist és escoltada, ja que efectivament s’acomplirà la voluntat de Déu,
però no en el sentit d’allunyar el calze amarg de la passió, sinó en el sentit de donar la
força i el consol necessaris perquè el Crist triomfi a través del sofriment i de la mort, i
adquireixi així aquell nom que està per damunt de tot altre nom (Cf Fl 2,9), tot obrint
alhora per a tot home i per a tota dona de bona voluntat les portalades de la glòria.
Que aquesta eucaristia ens ajudi, per tant, a orientar el nostre desig i anhel vers la
nostra joia veritable: la comunió d’amor i de vida amb Déu i amb els seus fills, els
nostres germans. Que així sigui!

