L’ADVENT ÉS ACOLLIDA
“Santa Maria de l’Anunciació”
Lluc 1, 26-45
L’advent és un temps de preparació per viure amb plenitud el misteri del Nadal.
És, però, una preparació que ens obre enfora de nosaltres mateixos: no ens recloem per
preparar un esdeveniment tancat en la nostra vida, sinó que per l’advent ens anem
disposant a acollir, amb tota la força de la paraula.
Acollim el do de Déu, l’acció de l’Esperit Sant en nosaltres.
El do de Déu que es manifesta especialment en les persones... un registre d’especial
ressonància per a un mestre cristià: necessita coneixements, tècniques educatives,
tantes i tantes coses, però, per damunt de tot una capacitat inesgotable per acollir Déu
a través dels infants que anirà trobant al llarg del seu camí. Sí, ha has llegit tal com
sona: a través de l’atenció a uns infants als quals eduques com a mestre, Déu també es
manifesta i t'omple a mans plenes del seu Esperit Sant.
L’acolliment, per al cristià, te una doble dimensió:
* Una dimensió de gratuïtat: la gratuïtat d’uns infants que es troben amb un
mestre que esdevé educador de la seva vida, testimoni de vida, i de vida creient. La
gratuïtat d’un mestre que es troba davant la vida d’uns infants, plena d’aspectatives, de
descobertes, de caigudes i creixements, de Déu.
* Una dimensió de disponibilitat: el mestre, és un dispensador de
coneixements?, o està disposat a entrar en el llenguatge dialogant de l’educació donat i
rebent?
Això no amaga el dubte, els entrebancs per acollir amb plenitud. Davant d’ells hom te
dues grans respostes... fer-se enrera pensant que els obstacles de l’acolliment són
insalvables o respondre a l’estil de Maria: “Com serà possible...?”
L’acolliment fa posar en camí: la persona que tenim al davant ens fa sortir de la
preocupació per obtenir la pròpia felicitat i ens manifesta que en la disponibilitat i el
servei Déu ofereix i fa créixer el seu do.

Temps personal de reflexió
Rellegim a poc a poc el text de l’Anunciació i de la visita de Maria a casa d’Elisabet.
* De quina manera Déu ha entrat en la teva vida: mira d’una manera agraïda les
persones, els fets, les situacions que t’han portat a un coneixement personal de Déu.
* “Faci’s en mi segons la teva paraula”. De quina manera pots fer teva aquesta
resposta de Maria davant de Déu que es manifesta en les persones?
* Com pots acollir les persones a la manera de la fe?

L’ADVENT, ANUNCI I DENÚNCIA
“Santa Maria del Magníficat”
Lluc 1,46-55
L’acollida que neix de l’experiència de l’Advent ens apunta al misteri de l’Encarnació.
Ens porta a conèixer en profunditat la realitat nostra i que ens envolta; Déu s’ha fet tan
seva la realitat humana que s’ha fet humà en Jesús de Natzaret.
Descobrim que la nostra realitat, sovint petita i fins i tot feble i pecadora, ha estat
fecundada per Déu, i que tota la realitat està cridada a ser plena del mateix Esperit
Sant.
Això ens obre a una doble tasca del nostre testimoni i de la nostra vocació
educadora:
* Ser ANUNCI d’allò que ens fa viure, de l’obra que Déu realitza en cadascú.
* Ser DENÚNCIA de la realitat que encara no ha estat transformada
(fecundada) per l’Esperit Sant.
Maria, moguda per l’Esperit Sant, esclata en el càntic del Magníficat.
En ell hi descobrim un triple testimoni.
* Un testimoni EXPERIENCIAL: Agraeix el do que Déu ha obrat en ella. Lluny de
caure en el parany de l’orgull d’estar constituïda la més gran de totes les criatures,
llença una sincera acció de gràcies que brolla del més profund d’ella mateixa: “La meva
ànima magnifica el Senyor...”
* Un testimoni VALENT: Anuncia l’acció del Déu vivent, desemmascara la
injustícia que impedeix el creixement del Regne i proclama el triomf dels pobres i els
humils. Déu està disposat a transformar la creació, però cal una actitud de conversió.
“Derroca els poderosos del soli i exalça els humils”.
* Un testimoni en COMUNITAT: Es situa al si de la tradició creient. Déu s’ha
escollit un poble, l’enforteix i el regenera contínuament perquè sigui signe de la seva
presència enmig de les nacions. “S’ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva
descendència per sempre”.
Reflexionem en grup
Com a educadors cristians, què vol dir anunciar la vinguda de Crist avui als nostres
infants?
...què ens cal anunciar?
...què ens cal denunciar?

L’ADVENT ÉS ACOMPANYAMENT
“Santa Maria de Canà”
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