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“La vostra tristesa

es convertirà en alegria”
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La nit de Dijous Sant ens convida a endinsar-nos en el
misteri d’aquell que ens estima i ens mostra fins a quin punt
estem dins el seu amor. De les moltes paraules de consol
que l’evangeli ens ha deixat en boca de Jesús en el darrer
sopar, voldríem aquesta nit recordar, passar pel cor una i
una altre vegada sense preses ni neguits, aquella frase del
Senyor que resumeix tot el seu discurs de comiat, unes
paraules amb les quals comparteix la seva intimitat espiritual
amb nosaltres: “Us he dit tot això perquè la meva joia sigui
també la vostra, i la vostra joia sigui completa”.
Dins el drama de traïció i d’incomprensió que envolta
aquella cena sacratíssima, Jesús ens comunica l’essencial de
la seva vida: la joia de ser Fill de Déu, el goig de viure en la
voluntat del Pare, i ho fa precisament en el moment més
crucial de la seva existència humana, en el moment de
passar d’aquest món al Pare, moment de gràcia que
redimeix radicalment el món de la seva tristesa de mort
retornant-lo a l’alegria de la vida de Déu.
L’amor de Jesús conté l’eternitat del somriure de Déu
que porta el seu pla de salvació a terme amb humilitat i
dedició. El somriure de Déu que coneix el secret i el misteri
del món i de l’home, que coneixent la feblesa i la grandesa
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de les seves criatures actua segons la lògica de l’amor etern:
donant-se; donant-se sabent que pot ser rebutjat.
La condició humana experimenta una constant
transformació, un creixement no exempt de sofriment. La
presència de Jesús redemptor en la vida de cada persona és
la donació màxima del Pare que fa en ell humanament
possible passar de la tristesa a l’alegria veritable. D’aquí la
importància de les paraules de l’evangeli descrivint el
moment central de la història de la salvació i adreçant-se
també avui a nosaltres: “la vostra tristesa es convertirà en
alegria”.

.
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Espai de silenci
Quina és, Senyor, aquesta tristesa?; més encara, quina
és aquesta alegria?. Com podem viure la tristesa que es
converteix en alegria? Imitant-vos a vós que l’heu
experimentat abans que nosaltres, i en això ens heu donat
un model d’humilitat humana i de gran llibertat espiritual.
La vostra fidelitat al Pare i als homes que Ell estima, us
ha anat portant fins al desenllaç final de la vostra vida mortal
sobre la terra. La vostra actitud, la vostra llibertat davant
l’aplicació farisaica de la Llei, enfront dels interessos creats
d’una classe religiosa tancada en ella mateixa. Per això heu
experimentat la tristesa humana del buit, del rebuig i fins de
la persecució. Però enmig d'aquesta tristesa que fereix els
vostres sentiments hi roman l'alegria, la serenor i la
confiança, aquella pau tranquil·la que té el nen a la falda de
la mare”...
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De vós hem sentit: Ara em sento contorbat. Què he de
dir? Pare, salveu-me d'aquesta hora? Però jo he vingut per
arribar en aquesta hora! Pare, glorifiqueu el vostre nom.
Gràcies Senyor per mostrar-nos que si bé hi ha un
destí que les circumstàncies de la vida imposen des de fora,
també hi ha una consciència de Fill que transforma el destí
en el moment decisiu del lliurament total i definitiu d'un
mateix al Pare. Vós ho visquéreu com la vostra Hora, aquesta
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Hora vostra que conté tots els minuts i els segons de la
nostra vida. Vós ens convideu a viure tots els nostres dies
units a aquesta Hora vostra de tristesa i d’alegria, de
redempció que ens uneix, per l'Esperit que ens heu donat, a
l’amor incondicional del Pare.
Participem en aquesta Hora de Jesús en el moment en
que deixem que el Pare condensi i consagri la nostra
existència a Ell, perquè pugui ser alhora per a nosaltres un
poder entregar-se totalment als altres en el Senyor. És la
comprensió del Parenostre en el propi itinerari personal
convertit en camí de salvació en el qual el cor creient escolta
amb total llibertat i respon generosament: Pare, si vos ho
voleu, també ho vull jo!
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Espai de silenci
Vós experimentàreu la tristesa de la incomprensió
davant de tants cors tancats en els seus petits mons de
prejudicis humans i d’interessos creats. Tristesa gran us
causà la incomprensió dels mateixos deixebles, d’aquells qui
deien estimar-vos i voler seguir-vos fins a les darreres
conseqüències; semblants a les d’aquella nit són també avui
tantes promeses vanes de fidelitat.
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La tristesa envolta l’ànima de solitud, i vós sentíreu
humanament aquest fibló com tantes persones
abandonades a la sort d’un destí incert, però en aquesta
solitud humana sempre sentíreu la proximitat del Pare que
és sempre alegria. Sentíeu aquest goig de l’alegria plena
perquè fèieu sempre amb convenciment la seva voluntat.
Senyor, Jesús, voldríem compartir aquesta tristesa
vostra per poder viure també en la vostra alegria de
plenitud, viure des de vós la tristesa davant la indiferència i
el menyspreu amb que continueu essent tractat pels
poderosos; del rebuig dels savis i dels entesos dels nostres
temps, viure la tristesa de sentir-vos perseguit en els més
vulnerables que sempre són víctimes dels interessos més
mesquins.
Perdoneu, Senyor, les nostres indiferències en el camí
de l’evangeli, el nostre rebuig vers la vostra persona en els
pobres o ens els qui ens són molestos. Ajudeu-nos a viure
sempre a la presència del Pare per poder superar l’amargor
de la tristesa del rebuig amb l’esperança, la indiferència o la
persecució amb la fortalesa i la serenitat que dóna l’alegria
de saber-nos acollits en el buit de les vostres mans.
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Espai de silenci
Dues tristeses formen part de la vida cristiana des del
primer dijous sant. La de l’absència corporal de Jesús en la
nostra vida, i la incredulitat o fins i tot l’hostilitat del món
que no accepta l’evangeli que el Senyor ens ha manat de
viure i d’anunciar.
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L’existència cristiana, com la del mateix Jesús, està
tota ella sotmesa a un moviment que va de la tristesa a
l’alegria, un moviment que va avançant de la incomprensió a
la comprensió, entre el dubte i l’esperança, a través del
sofriment vers l’alegria. Jesús ha comparat aquesta dinàmica
amb la dona quan infanta pel que té de símbol el misteri de
la formació de la vida en el si del propi cos, pel que té de
paradigmàtic el dubte i l'esperança de la gestació, pel que
representa de sofriment el tràngol del part i de goig
emocional l’abraçada d’una vida nova.
Jesús experimentà en aquest moviment que és ser
persona humana perquè no volgué guardar-se gelosament la
seva condició divina. Com a home aprengué en la pregària la
voluntat del Pare, sabé aprendre igualment de la vida i de les
persones, afrontà els dubtes propis de la condició humana
tenint posada únicament en Déu l’esperança, la seva alegria
es consolidà passant pels sofriment. Tot deixeble ha de
passar per la tristesa de l’absència de Jesús en la seva vida, a
fi de poder experimentar realment l’alegria del seu retorn.
Senyor, creiem, però augmenteu la nostra fe. Augmenteu la
confiança en la vostra presència enmig nostre que ens
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alimenta amb la vostra Paraula, nodrint-nos amb el pa de
l’Eucaristia i de la fraternitat.
Perdoneu els qui us persegueixen, mostreu-vos als qui us
ignoren. Deslliureu-nos de ser causa d'escàndol i feu-nos
testimonis humils de la veritat.
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Espai de silenci
La Creu i la Pasqua es mantenen fermament unides,
no es pot evocar l’una sens l’altra, en la vida del cristià és
com un caminar continu, un pas de la tristesa a l’alegria.
Però només quan es fa un sincer i veritable dol per l’absència
de Crist es pot gaudir, en veritat, de l’alegria pasqual.
L’alegria pasqual podria semblar que és la de veure
Jesús, i aquí estaríem en clar desavantatge respecte dels
seus contemporanis històrics. No, l’alegria pasqual, segons
sant Joan, és la de ser vistos per Jesús: “el vostre cor
s’alegrarà quan us tornaré a veure, i la vostra alegria ningú
no us la podrà prendre”.
Així com l’alegria de Jesús, que ve després de la
tristesa de la passió, és la mirada plena de goig del Pare tal
com diu el salm: “l’ompliu de goig amb la vostra mirada”, la
mirada de Jesús, com la del Pare, ens omple de goig, és la
mirada que allibera del sofriment i de la tristesa de la mort.
Igual que la joia de Jesús és ser estimat del Pare,
l’alegria dels deixebles és ser estimats pel ressuscitat. Per
què aquesta alegria? Perquè després de la desafecció, la
negació i la traïció dels deixebles en el moment de la passió
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del Senyor, el seu retorn com a vivent és primer de tot un
gest inequívoc de perdó: “Pau a vosaltres” els diu. Aquesta
ningú no us la prendrà. Aquesta alegria ningú no ens la pot
prendre perquè de fet no és nostre, és el gran do de Déu; és
Ell qui, un cop ressuscitat el seu Fill d’entre els morts, fa
possible poder compartir la joia i la immortalitat a tots els
qui confien en Ell.
Jesús ressuscitat fa possible l’alegria de viure sota la
mirada única de Déu que contempla amb goig el do de
Jesucrist en nosaltres, que sosté amb força el nostre combat
de la fe, que guareix les nostres ferides, que refà amb amor
el nostre cansament i alegra infinitament el nostre cor amb
un amor que es troba més enllà de les paraules humanes.
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Conserveu sempre, Senyor, en la nostra ànima la mirada
misericordiosa del Pare perquè la nostra tristesa, per la
perseverança en la fe i en la confiança, esdevingui alegria i
sigui per a tots esperança i encoratjament.
Perdoneu per totes les vegades que oblidem la vostra
Paraula i donem més pes als nostres problemes i
adversitats.
Doneu-nos la tristesa que neix de la nostàlgia d’un amor de
veritat.
Feu-nos sentir ben viva l’alegria de ser en vós Fills de Déu,
la serenitat pura de saber-nos en el buit de les mans del
Pare, el sofriment fecund de saber donar la vida de
l’evangeli enmig de la calma o de l’adversitat.
Voldríem en aquesta Pasqua, Senyor, que el vostre amor de
foc i de misericòrdia, d’amor, de seny i de fermesa, ens faci
caminar amb alegria, sentint-nos capaços d’afrontar els
petits o grans reptes de cada dia, veient-t’hi l’infinit de les
seves oportunitats.
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