DIUMENGE XX DE DURANT L’ANY

El Regne del Déu de Jesús, és la transformació del món. El Regne del Déu de Jesús, és la
pau, l’amor, la unitat dels homes... El Regne del Déu de Jesús, és el foc de la justícia i
NO violència...
Com s’entén, doncs, l’Evangeli d’avui? “-He vingut a calar foc..., divisió..., guerres...
enmig de les famílies i pobles..-”
Que desconcertants són les paraules de Jesús!... Però, la llum del seu Esperit ve a
nosaltres per mirar, sentir, contemplar, descobrir i viure “més enllà...” de tots
aquestes mots!...
SABEM MOLT BÉ, QUE JESÚS ÉS LA FONT DE LA VIDA... Vida transformada i NO
immòbil... Vida de felicitat i NO de rancors... Vida de fraternitat i NO de violència...
Vida de Justícia i NO de falsedat... Vida de veritat i NO de mentida...

JESÚS VOL VIDA..., VIDA,... I... VIDA EN ABUNDÀNCIA...! El seu cor,
està tan ple de foc d’amor, que VOL CREMAR tota maldat que trepitja el cos i el cor
del ser humà. Per què? Perquè és creatura creada del Pare, i vol que cada ú dels
seus fills, visquin plens de dignitat i felicitat. I aquesta dignitat i felicitat sols neix de la
flama encesa de l’Esperit de Déu plena de pau, de justícia, d’amor, de fraternitat, de
perdó, de solidaritat i d’igualtat per tots aquells homes, que encenen amb entorxes,
TOTS ELS POBLES DE LA TERRA, amb els valors de l’Evangeli fent una VIDA NOVA I UN
MÓN NOU. Així cauran les FRONTERES PLENES DE VIOLÈNCIA i les FILFERRADES PLENES
DE PUES...
Aquests dies, germans, vivim en el nostre món, signes del foc de l’Evangeli:
•
•
•
•

Musulmans de París, pregant a diferents esglésies cristianes....
Musulmans d’Itàlia, portant flors a diferents esglésies cristianes....
Musulmans d’arreu del món, que com nosaltres, proclamen la PAU...
Joves de totes colors a Cracòvia, units per la força de la Fe i de l’Amor...

CELEBREM ESPERANÇATS AMB MARIA, UNA LLUM NOVA DE PAU, DE JUSTÍCIA I BÉ !!!
P.V.LL.

