
COM MANTENIR L’ESPERANÇADIÀLEG I PREGÀRIA NOVEMBRE 2020

Molts es pregunten com es pot mantenir 

l’esperança en els nostres temps convulsos? 

(Covid, crisi econòmica, enfrontaments…). 

El primer que cal preguntar és: “On posem 

les nostres esperances? Perquè es donen 

moltes “esperances enganyoses”. 

En aquest sentit hi ha un salm en el profeta 

Habacuc molt sorprenent i altament 

significatiu:  

Cert que la figuera no fa fruit 

ni veiem la collita dels ceps; 

l'olivera no ha pensat a produir 

i els camps no donen res per a menjar; 

no queda cap ovella als corrals 

ni cap bou a les estables. 

 Però jo celebraré el Senyor,  

feliç de veure que Déu em salva.          

(Ha 3,17) 

I hom es pregunta: ¿de què el salva el 

Senyor si tot li va malament? Doncs, de la 

necessitat que tot vagi be perquè jo sigui 

feliç. 

La Font de la nostra esperança i alegria no 

pot estar en les coses exteriors. L’Esperança 

ha de recolzar en Déu i en la promesa de la 

Resurrecció. Tal com deia el cardenal 

Ratzinger: 

“Nuestra alegría no será auténtica hasta que 
deje de apoyarse en cosas que pueden sernos 
arrebatadas, y destruidas y se fundamente en 
la más íntima profundidad de nuestra 
existencia, imposible de sernos arrebatada 
por fuerza alguna del mundo. Y toda pérdida 
externa debería hacernos avanzar un paso 
hacia esa intimidad y hacernos más maduros 
para nuestra vida auténtica”.

L’Esperança, la joia, la serenor sols poden 

recolzar en la possessió de Déu, en estar 

habitats per l’Esperit Sant. Com Maria de 

Natzaret que, malgrat les dificultats que se li 

presenten amb l’anunci de l’Àngel (Lc 1,35), 

canta: “El meu esperit celebra Déu que em 

salva”, perquè té l’Esperit del Senyor a les 

entranyes. 

El secret de la vida cristiana està en desitjar 

de tenir l’Esperit del Senyor i la seva santa 

operació, tal com deia sant Francesc (2R 10, 

8). 

Per al diàleg: 

On poso les meves esperances?  

Tinc present que em puc morir demà? 

Per a la pregària 

Fer meditació del Magnificat (Lc 1,46-55)


