SANTEDAT

.. Textos de la Sagrada Escriptura:
. "Per això, sigueu vosaltres perfectes com el vostre Pare celestial és perfecte"
(Mt 5, 48).
. "En l'amor no hi ha temor, sinó que l'amor perfecte treu fora la por, perquè la
por suposa càstig, i el que tem no és perfecte en l'amor" (1Jn 4, 1g).
. "Jo he vingut perquè tinguin vida i en tinguin a desdir" (Jn 10, 10).
. "En Ell (Crist) ens va escollir abans de la creació del món perquè fóssim sants
i sense taca a la seva presència, per l'amor" (Ef 1, 4).

. 1. "Estima el Senyor el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el
pensament, i amb totes les forces". El primer Manament de la Llei de Déu, el més
important, i el resum de la seva voluntat.
La Llei de Déu és una invitació a estimar de veritat.
Què vol Déu de cada un de nosaltres, i de tu? El teu cor. Que l'estimis.

.2. ¿I per què Déu et demana que l'estimis, i que estimis també als altres?
Perquè vol la teva felicitat.
El secret de la felicitat és estimar i saber-se estimat. Qui no sap estimar,
l'egoista, és un desgraciat. I Déu ens vol feliços. La fórmula de la felicitat és fer
feliços els altres.

. 3. Ser sant és ser "amic" de Déu. Estimar-lo de veritat. I tractar-lo amb
confiança.

. 4. Ser sant, ser un bon cristià, és assemblar-se a Jesús, imitar-lo, actuar en
cada moment com ho faria Ell (com t'imagines al Senyor com a company de
treball, veí, amic, al descans, al restaurant , en l'esport, sopant a casa teva?). El
nostre model és Jesucrist, ser sant és semblar-se a Jesús i la Mare de Déu. Com
més et semblis a Jesús, més sant ets.
Jesús és amable, comprensiu, engrescador, corregeix si cal (però es nota
que ho fa amb afecte i per ajudar), servicial, molt treballador, alegre, es preocupa
per cada un, i estima a la seva Mare, la Mare de Déu, més que tots nosaltres
junts.

Com Jesús està viu i les circumstàncies de la nostra vida varien cada dia,
la santedat no és cosa rígida ni repetitiva: ser sant és ser amic de Déu i actuar
com ho faria Jesús o la Mare de Déu.

. 5. Cada nit, en examinar la jornada, has de preguntar-te: avui he intentat estimar
Déu i als altres? ¿M'he comportat com ho hauria fet Jesús?
. Quan ens morim, la pregunta per entrar al Cel, serà: ¿has estimat a Déu? ¿Fins
on ha arribat la teva capacitat d'estimar-lo? Has estat per als altres, que són Crist
que passa al seu costat?

. 6. L'amor a Déu -ho saps molt bé- et portarà a estimar els altres. De fet, per
saber com vas d'amor a Déu, examina't sobre com tractes els altres.
Per això el segon Manament de la Llei de Déu és semblant al primer, com
dues cares d'una mateixa moneda: "Estima els altres com a tu mateix, per amor
a Déu".
L'amor a Déu ens "dilata" el cor, l'engrandeix, fins que hi capiguem tots,
no només els amics .

. 7. "Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat". La caritat ens porta a
estimar amb el cor de Crist i amb la seva caritat; ja no només amb el nostre
pobre cor.
Qui lluita per ser sant estima a tothom, no només als que li cauen bé; i
s'interessa de veritat per cada un (no es conforma amb ser cívic o educat).

. 8. Ser sant és ser amic de Déu i actuar com ho faria Ell. Ser sant és intentar ser
un bon fill, marit o pare, o un bon amic, persona o professional. És complir -per
amor a Déu i als altres- les nostres obligacions familiars, professionals o
socials. "Compleix el petit deure de cada moment. Fes el que cal i estigues pel
que fas."

.. Examen sobre santedat:
. ¿T'has proposat complir la voluntat de Déu sempre i en tot?
. ¿Hi ha alguna cosa en la teva vida que et s'aparta clarament de Déu?
. ¿Fas oració per descobrir què vol Déu de tu en aquest moment?
. ¿Ets generós amb Déu en el teu temps, per resar, anar a l'església, etc.?
. ¿Estàs decidit a complir els deu Manaments de la Llei de Déu , que t'ajudaran
a ser just, bo, sincer i a actuar per amor ?
. ¿Et porta l'amor a Déu a estimar els altres amb obres?
. ¿Has concretat en el teu horari algunes normes o actes de pietat (Rosari,
Missa, Oració, etc.) per alimentar els teus desitjos de ser un bon fill de Déu?
. ¿Des que et vas proposar estimar més a Déu estimes més als altres? ¿Ho
noten?

