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TEMPS DE MIRAR AMUNT 
 
Benvolguts diocesans: 
 
Comencem avui l’Advent, temps d’elevar la nostra ment i el nostre cor cap Amunt, temps d’obrir-
nos als dons que provenen del cel. Necessitem aquests moments en la nostra vida, perquè 
generalment vivim massa tancats en nosaltres mateixos, en les nostres preocupacions i 
problemes, i ens falta la perspectiva adequada per contemplar les coses i per mirar la nostra vida, 
comprenent el seu sentit. El ritme de treball de la nostra societat tot just ens deixa temps per 
pensar; la invasió de la tècnica deixa poc espai per al silenci i la contemplació però, sobretot, 
l’afecció excessiva als béns materials, fa malbé les ales del nostre esperit i li impedeix volar fins al 
cel. 
 
L’Advent és un temps en el qual ens esforcem per mirar cap amunt, buscant moments de silenci i 
d’intimitat amb el Senyor, prescindint de coses supèrflues i creixent en l’amor. “Alceu el cap”, diu 
Jesús (Lc 21, 24). És temps d’aixecar el cap i el cor per sobre de les preocupacions diàries, per 
advertir qui som i quin és el nostre destí. Cal aixecar el cap per no quedar ofegats per la 
immediatesa, pel materialisme o per la insolidaritat. 
 
Per viure en profunditat aquest temps que Déu ens ofereix, us proposo dedicar uns minuts al dia a 
pensar en el valor de la nostra vida i de les coses de les que ens envoltem, des de la perspectiva de 
l’eternitat. Mirar les coses des de l’eternitat ens fa adonar-nos de les moltes coses passatgeres a 
què s’aferra el nostre cor; i ens ajuda a advertir quins són aquests béns eterns, els que l’arna i 
rovell no poden destruir (cf. Mt 6, 19). En una oració de l’advent demanem precisament al Pare 
que els afanys terrenals no ens impedeixin sortir a l’encontre deCrist. (col.lecta diumenge II)  
   
Ara bé, els creients aixequem el cap amb esperança, ja que “el vostre alliberament s’acosta”. El 
misteri de Jesucrist mort i ressuscitat ens ha salvat, però esperem que aquesta salvació es realitzi 
en plenitud, abastant tot el nostre ser i aconseguint a tota la creació. “En esperançavam ser 
salvats”, dirà Sant Pau (Rm 8, 24). Per això, al costat de tota la creació -que gemega amb “dolors 
de part”- esperem la redempció (Rm 8, 22) i esperem un Salvador, el Senyor Jesucrist (cf. Filip 3, 
20). 
 
En aquest temps d’Advent elevem el nostre esperit a Déu, clamant que vingui a realitzar en 
plenitud la redempció, el restabliment de la unitat complerta.És temps de desitjar amb tot el cor 
l’arribada del Salvador.D’aquesta manera, mirant cap Amunt, vivint en tensió cap al futur, ens 
prepararem també per celebrar el misteri de Nadal. 
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