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Em dic Irene Obradors. Sóc religiosa Carmelita Missionera i actualment
visc a El Prat de Llobregat. Em sento cridada, com el nostre fundador
Francesc Palau, a la vida contemplativa i, alhora, a l’acció, a estimar Déu i el
proïsme, o a Déu en el proïsme. Treballo en el Centre de Promoció Social
“Francesc Palau” en la formació de persones adultes i en el reforç escolar. Sóc també voluntària a la Fundació Arrels des de fa 10 anys, acollint i
acompanyant les persones que viuen al carrer.

Jesús i la samaritana (Jn 4, 8-16)
“Déu és amor”. L’afirmació més curta sobre Déu i
alhora la més densa. Comprèn la definició més certa
de l’ésser i la manera d’obrar de Déu. El terme “amor”
és traducció del mot grec “agaph” (agápe) que significa “un tipus d’amor incondicional i reflexiu, en el qual
l’amant té en compte només el bé de l’ésser estimat”.
A la Bíblia hi ha 3 paraules hebrees (hen, hesed i
rahamim) que solem traduir per misericòrdia, que
explicades ens ajuden a aprofundir més en la qualitat
d’aquest amor: profunda bondat, benvolença, fidelitat,
protecció, gratuïtat, tendresa, paciència, comprensió,
disposició a perdonar... Així és l’amor de Déu!
“Nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té i hi hem
cregut”. Déu ens ha mostrat aquest amor en la vida del
seu Fill Jesucrist: en la seva Encarnació, fent-se un de
nosaltres; en la seva vida pública amb els seus signes i
paraules, en el seu lliurament fins a la Mort i en la seva
Resurrecció.
Per l’Esperit aquest amor és dins nostre i s’actualitza
quan ens estimem els uns als altres. De fet, si
veritablement hem conegut aquest amor, no pot
quedar-se colgat al cor, perquè es tracta d’un amor expansiu, que necessita concretar-se en obres, en accions.

amb qui treballo a diari en el Centre de Promoció Social “Francesc Palau”, i als usuaris de la Fundació
Arrels, homes i dones (més homes que dones) que
viuen al carrer o que no compten amb un lloc que puguin anomenar “casa meva”. Un amor traduït fonamentalment en acollida incondicional, escolta, comprensió i
servei, i que voldria que els permetés mirar més enllà
de mi, que els conduís a Déu mateix, font de l’amor i la
misericòrdia, i els portés a experimentar la tendresa i
a recuperar la seva dignitat personal, quan tant sovint
no són mirats o ho són amb menyspreu o simple compassió, que no arriba a un apropament a la persona.
I a tu que llegeixes això, et convido a preguntar-te:
Has descobert en la teva vida l’amor que Déu sent per tu
des de sempre?
Reconeixes Jesús com el Fill de Déu lliurat per manifestarte l’amor del Pare i alliberar-te del mal i el pecat?
Vius seguint Jesús, procurant estimar com Ell,
sota l’impuls de l’Esperit?
A quines persones i de quina manera pots fer arribar el Seu
amor i la Seva misericòrdia?

“Si Déu ens ha estimat tant, també nosaltres ens hem
d’estimar els uns als altres”. Personalment, m’he sentit Si has descobert l’amor de Déu, si hi has cregut, si et
receptora d’aquest amor i és el que procuro manifes- fies d’Ell i et poses com a instrument a les seves mans
tar a les germanes amb qui convisc, a les persones
... no podràs deixar d’estimar!
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