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Reconcilieu-vos amb Déu. L’Església, per mitjà de l’apòstol sant Pau, ens exhorta avui
a reconciliar-nos amb Déu (cf. segona lectura). Ho fa d’una manera forta: us ho
demanem en nom de Crist, diu; perquè sap que la voluntat del Senyor és que visquem
sempre una relació d’amor filial amb el Pare. La quaresma és, germans i germanes
estimats, el temps privilegiat per fer-ho. Per això, en iniciar-la demanem la gràcia de
mantenir-nos aquests dies en un esperit de conversió que ens reconciliï amb Déu i
amb el germans i que ens faci viure més intensament com a deixebles de Jesucrist. La
conversió i la reconciliació constitueixen el nucli central de la quaresma. L’austeritat
penitencial que puguem practicar, només és un signe de la nostra voluntat de canviar i
una ajuda per mantenir el vigor espiritual. Però el que realment ens reconcilia amb Déu
i ens renova espiritualment és l’amor a ell, i voler ser fidels a la seva Paraula per
servir-lo en santedat i justícia (cf. Lc 1, 75).
He parlat de mantenir-nos en un esperit de conversió. Però he començat dient que
n’havíem de demanar la gràcia, perquè és un do de Déu. Ara bé, Déu no ens el farà,
aquest do de la conversió, si en nosaltres no hi ha una voluntat, una disponibilitat, a
canviar el que en la nostra vida no és segons Déu, tant a l’interior de nosaltres
mateixos com en el nostre comportament exterior, que implica la relació amb els altres
i la solidaritat concreta amb el seus problemes i necessitats. En canvi, vivint aquest
esperit de conversió per reconciliar-nos amb Déu, farem fructificar la gràcia que vàrem
rebre en el baptisme. Altrament, prescindint d’aquesta voluntat de conversió
malmetríem, tal com deia sant Pau a la segona lectura, la gràcia que hem rebut.
Us ho demanem en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu. L’esperit de conversió que
ens cal viure per fer-ho, suposa la renúncia a tota forma d’egoisme i conrear la
humilitat i, també, el no voler aparentar el que no som ni voler fer-nos aplaudir pel bé
que fem. És la lliçó que ens dóna l’evangeli d’avui. Jesús ho centrava en tres punts,
que formen part de les pràctiques quaresmals que l’Església ens proposa: ajudar els
altres sense fer-ne ostentació, pregar en la intimitat del cor i no pas per fer-nos veure i
buscar la lloança dels altres, practicar el dejuni i la sobrietat en l’ús de les coses, sense
voler ser admirats i lloats. L’esperit de conversió, la voluntat de millorar en la nostra
fidelitat a Jesucrist, necessita l’ajuda de la pregària, acompanyada de la sobrietat de
vida i del saber-nos desprendre de les coses per tal d’ajudar qui passa necessitat. Tal
com diu el Papa en el seu missatge per aquest any: “la quaresma és un temps propici
per obrir la porta a les persones necessitades i reconèixer-hi el rostre del Crist”,
tractant-les amb respecte i amb amor. En canvi, “la lògica egoista no deixa lloc a
l’amor i impedeix la pau” (Missatge per a la quaresma del 2017).
Amb l’esperit de conversió que es tradueix en amor als altres, començant pels qui
tenim més a prop, podrem tornar a tenir una relació confiada i cordial amb Déu. I
preparar-nos així per celebrar més dignament, amb major intensitat espiritual, la Santa
Pasqua, en la qual renovarem la nostra fidelitat baptismal.
Us ho demanem en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu. Voler-nos reconciliar amb
Déu, viure l’esperit de conversió, és sempre confiar i invocar la misericòrdia del Pare.
El textos de la litúrgia quaresmal la invoquen sovint i ens recorden que ser
misericordiós forma part de la identitat de Déu conjuntament amb la seva justícia. Una
justícia que s’ha manifestat en la creu de Jesucrist quan ell prengué damunt seu el
pecat de tots per alliberar-nos-en; és sobretot a la creu on es revela el perdó i la
misericòrdia de Déu. El Pare, en tant que és l’origen de tot bé, és també Pare de

misericòrdia i per això ens dóna la quaresma per refer-nos amb la seva misericòrdia
(cf. col·lecta del diumenge 3 de quaresma). I, com diu, encara, el Papa Francesc,
sempre que invoquem amb fe la misericòrdia de Déu, ens és concedida, i com més
intensament l’acollim, més ens va transformant (cf. Misericordia et misera, 5); és a dir,
més ens canvia, més ens fa capaços de ser-ne instruments vers els altres.
Tal com diu sant Pau a la segona lectura, és Crist mateix qui ens demana que visquem
aquest temps de reconciliació. Per això hem de fer-nos conscients de les nostres
infidelitats i demanar-ne perdó tot invocant la misericòrdia del Pare. Sempre que ho
fem som consolats per Déu mateix. Ell ens assegura el seu amor malgrat la nostra
infidelitat, i ens eixuga les llàgrimes del nostre dolor.
El camí quaresmal que iniciem avui és un camí cap a la Pasqua, quan ens serà
renovada la gràcia que és fruit de la creu i la resurrecció de Jesucrist. El fem, aquest
camí, acompanyats de l’amor misericordiós del Pare. El signe de la cendra que ara
rebrem expressa la nostra voluntat de fer aquest camí, tot volent-nos reconciliar amb
Déu vivint un procés de conversió evangèlica per esborrar les nostres accions dolentes
i les nostres omissions culpables. Atansem-nos a rebre la cendra amb la confiança de
trobar-nos una vegada més amb l’amor misericordiós del Pare que és nou cada matí
(cf. Lm3, 22-23).

