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Ac 10, 34.37-43; Col 3, 1-4; Jo 20, 1-9
Jesús ha ressuscitat! Celebrem, doncs, amb alegria la Pasqua, germans i
germanes estimats!
En la joia d’aquest dia, voldria fixar la nostra atenció en tres afirmacions que
feia l’apòstol sant Pere a la lectura dels Fets dels Apòstols.
La primera: Jesús passà per tot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui
estaven afligits per algun tipus de mal corporal o espiritual. És un resum de la vida i de
la missió del Crist. També de la seva passió, perquè va ser quan prengué les nostres
malalties i es carregà amb els nostres mals per alliberar-nos, per guarir-nos (Mt 8, 17).
Jesús va fer sempre el bé per amor a tota la humanitat. I, ara, ressuscitat, continua
fent-lo en bé de tots.
La segona afirmació de sant Pere sobre la qual voldria fixar l’atenció és:
Nosaltres som testimonis de tot el que va fer, de la seva mort penjat en un patíbul i de
la seva resurrecció d’entre els morts. Pere i els altres deixebles que havien conviscut
amb Jesús ens transmeten el que van veure, van sentir i van creure sobre el seu
Mestre. I concretament ens han transmès un testimoniatge de primera mà sobre la
resurrecció del Senyor: nosaltres –deia Pere- hem menjat i hem begut amb ell després
que ell hagués ressuscitat d’entre els morts. Nosaltres, els cristians que no hem
conviscut amb Jesús en la seva vida terrena, hem cregut en aquest testimoniatge
apostòlic. I sabem que la resurrecció de Jesucrist és el centre i la base de la fe
cristiana. Tal com diu sant Pau, si Crist no hagués ressuscitat la nostra fe és buida (1C
15, 14). I el fet de creure que Jesucrist ha vençut el poder de la mort, és el fonament
de la nostra joia i de la nostra esperança en un món trasbalsat i ple de dificultats, des
del moment que ell ha vençut el domini dels forts sobre els dèbils i ha posat els petits
al primer lloc.
La tercera afirmació de Pere que voldria destacar és: Ell ens ordenà que
prediquéssim [...] que tothom qui creu en ell rep el perdó del pecats. Aquest manament
del Senyor que reberen els apòstols també està adreçat a nosaltres. Nosaltres que
creiem en el Crist ressuscitat hem de fer conèixer tot el que ell ha fet per amor i el do
d’una vida nova que ofereix a tothom. El nostre temps ho necessita amb urgència.
Amb la nostra vida d’amor i de misericòrdia arrelada en el Crist ressuscitat,
podrem testimoniar davant els nostres contemporanis que en Jesucrist hi ha la vida i
que la vida és la llum dels homes (Jo 1, 3-4). Cada any per Pasqua, després d’haver
viscut amb fe el misteri de la mort i la resurrecció del Senyor, som enviats, com els
apòstols, a ser portadors de la llum, de la joia i de l’esperança que ens vénen de
Jesucrist. Això demana que continuem en el nostre capteniment l’obra de fer el bé com
va fer Jesús. Hem de contribuir a amorosir amb el nostre amor les dificultats i el dolor
dels qui tenim a prop i de tots els qui estiguin al nostre abast. Perquè la celebració
festiva de la pasqua no és una fuga momentània, una evasió, de la crua realitat dels
problemes i del mal que hi ha en el món. El nostre compromís és conseqüència de la
certesa introntrollable que Crist, després d’haver vençut la mort per mitjà de la mort i
d’haver ressuscitat, és amb nosaltres cada dia fins a la fi del món (Mt 28, 20). Per això,
davant el terrorisme, les guerres i la violència, davant els sofriments i l’angoixa de les
víctimes de lluny i de prop, davant tantes situacions de dolor i de desamor, nosaltres,
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els cristians, tenim el deure per amor de fer tot el que calgui per superar aquestes
situacions. En mig d’un món en molts sentits absurd, estem cridats a ser testimonis
d’amor, de justícia, de veritat, del valor transcendent de cada persona humana. Hem
de testimoniar que les llàgrimes es poden transformar en esperança, la desesperació
en acció benefactora, la fosca en un matí que es desvetlla; hem de testimoniar que la
vida és més forta que la mort. Tot això ho hem de fer amb la força que ens ve de la
festa de Pasqua, de la victòria de la vida sobre la mort, de la pau sobre la violència i la
guerra, del bé sobre el mal. No pas confiant en les nostres soles forces, sinó en el
Crist ressuscitat que vol vessar sobre el món, a través dels cristians, el seu amor
indefectible, la seva misericòrdia infinita, la seva gràcia inesgotable per tal que
l’Evangeli de l’alliberament i de la pau s’estengui d’un cap a l’altra de la terra (cf.
Bartomeu de Constantinoble, Missatge de Pasqua 2016: OR 28.4.2016, p. 6).
L’Eucaristia, que és el centre de la vida i de l’espiritualitat del Poble cristià, està
indissolublement lligada a la resurrecció del Senyor. Per això té sempre un to festiu i
joiós, i nodreix la fe, mou a l’adoració, implica un treball en bé dels altres.
Efectivament, l’Eucaristia fa present el Ressuscitat enmig de l’assemblea que celebra,
el fa present, també, en la Paraula que hi és proclamada, el fa present en el pa i el vi
sobre els quals s’invoca l’Esperit Sant perquè els converteixin en el Cos i la Sang de
Crist.
En l’Eucaristia d’aquest matí de Pasqua, dos escolans rebran per primera
vegada el Cos i la Sang de Crist, En Gabriel Bosch i l’Oleguer Oriol. Tots nosaltres els
portarem en la pregària perquè sàpiguen acollir amb joia el do que Jesús els fa en
donar-se a ells en el pa i el vi eucarístics i perquè sàpiguen ser sempre amics fidels
d’ell i ajudar com ell els altres.
Ho desitgem pels dos escolans que fan la primera comunió, però és una cosa
que ens toca a tots. Tots hem d’acollir amb amor Jesucrist i agrair-li els dons que ens
ha fet incorporant-nos pel baptisme al seu misteri pasqual, tots hem de ser testimonis
de la seva resurrecció i de la seva paraula evangèlica, tots hem de passar pel món fent
el bé, irradiant la llum que ens ve d’ell i comunicant als altres l’amor i la misericòrdia
que ell té envers tothom.

