La vinguda del Fill de l’home
Avui és el primer diumenge de l’Advent, un temps
d’espera en el qual hem d’estar atents perquè ens
prepara per la vinguda de Jesús, el Fill de Déu.

Adaptació de l’evangeli de Lluc 21, 25-28.34-36
Jesús va dir als deixebles que vindrien temps
complicats però que Ell vindria amb força per
renovar-ho tot:
«Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les
estrelles. A la terra, les nacions viuran amb l'ai al
cor, esverades pels bramuls de la mar embravida.
La gent perdrà l'alè de por, pensant en els
desastres que sobrevindran arreu del món,
perquè fins l'estelada del cel trontollarà.
Llavors veuran venir el Fill de l'home sobre un
núvol, amb poder i amb una gran majestat.

La vinguda del Fill de l’home
Llavors, Jesús els va donar un consell molt
especial que ha perdurat en el temps i també és
per nosaltres. Jesús diu:
«Quan tot això comenci a succeir, alceu el cap
ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats.
Estigueu atents sobre vosaltres: Que l'excés de
menjar i beure o la preocupació dels negocis no
afeixugués el vostre cor i us trobéssiu a sobre
aquell dia de cop i volta, perquè vindrà, segur
com un llaç, per a tothom, sigui on sigui de la
terra. Estigueu alerta pregant en tota ocasió i
demanant que pugueu sortir-vos-en, de tot això
que ha de succeir, i us pugueu mantenir drets
davant el Fill de l'home.»

Jesús el que desitja és que no ens distraguem ni
perdem el temps i que confiem en Ell, pregant i
demanant-li ajuda. Quina bona recomanació, oi?

Et proposem unes idees per treballar l’evangeli d’avui:

1- Has estat alerta amb el temps litúrgic que comencem avui? Quin és?
2- Qui és el Fill de l’home que ha de venir?
3- Jesús ens diu que estiguem alerta i què ens demana que fem mentre l’esperem? Si t’ha
passat per alt, et donem una pista: surt al final del fragment de l’evangeli d’avui!
4- Avui a Missa fixa’t en el color de la casulla del sacerdot. De quin color és?
5- I fixa’t també en un detall: encendrem la primera espelma de la corona d’Advent

