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L’Evangeli d’avui recull una reflexió de Jesús sobre el final dels temps. És una 

crida a l’esperança, a no tenir por: la història humana s’encamina cap al seu 

alliberament definitiu. L’objectiu principal de Jesús és proposar als seus deixe-

bles un estil de vida lúcida, responsable, atenta, activa, davant d’aquest horitzó. 

És veritat que la història, la del temps de Jesús i del nostre, avança enmig de 

greus dificultats. En el seu temps ell les va descriure amb un llenguatge apoca-

líptic, propi de la seva cultura; en el món actual en diem canvi climàtic, desas-

tres naturals, incertesa i por davant el futur, greus injustícies.… Davant 

d’aquestes realitats, nosaltres ens hem de posicionar, no podem replegar-nos 

en nosaltres mateixos. Les contradiccions, les injustícies que es cometen, tot 

l’horror que veiem en el món, no pot destruir la nostra esperança. 

Aquest món en el qual vivim no és definitiu, el final de la història no és el ca-

os ni la destrucció de la vida. Enmig de la llum i les tenebres, dels imprevistos i 

les incerteses, anem caminant cap a la realitat última l’alliberament total. Si és 

veritat que hi haurà una plenitud i un alliberament final, no ho és menys que 

aquest alliberament es juga en el present, en l’ara i aquí de la nostra vida quo-

tidiana. «El dia de Jesús» és ara, avui. Ell, com el sol que cada dia s’obre pas 

enmig de la fosca i brilla per il·luminar-nos i donar-nos escalfor, ens estimula i 

ens dona força per no quedar-nos atrapats per la por o l’ansietat davant les difi-

cultats, sinó per viure-les com una possibilitat de canvi, de creixement, de ma-

duració. Els nostres esforços per fer un món més humà no es perdran per 

sempre. 

Jesús ens dona la clau per aconseguir-ho. «Estigueu alerta, pregant en tota 

ocasió». La pregària confiada, sincera, el diàleg amb Déu en el profund del 

nostre cor, ens asserena, ens dona força. «Estigueu atents». Mirem com vivim, 

quins són els nostres valors, les nostres prioritats en el dia a dia. No estiguem 

obsessionats pel nostre futur, obrim els ulls per veure les necessitats dels al-

tres, per compartir, per comprometre la nostra vida, per estimar… Així, quan 

sigui l’hora, «podrem alçar el cap ben alt», «ens podrem mantenir drets davant 

el Fill de l’home». Com més confiem en Aquell que esperem, més goig tindrem 

quan arribi per conduir-nos a la seva plenitud, per ser tot en tots. 


