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«FEM LA CURSA QUE TENIM PROPOSADA
VERS LA JOIA PASQUAL»
per GRISELDA COS I BOADA,
monja de Sant Pere de les Puel·les

Sí, no fem de l’exercitació quaresmal només un temps d’ascesi, sinó, i
molt més, un temps d’obertura més plena a Déu. «Somniem una Església
que es dedicarà, tota, a explorar el misteri de Déu» deia el cardenal Hume.
Certament, tota la litúrgia quaresmal vol ser una nova oportunitat per a
fixar la mirada vers el Crist en el seu misteri Pasqual, centre de la nostra
fe.
*
Amb Jesús, en aquest primer diumenge de Quaresma, som conduits al
desert. El desert, per a Jesús, fou un lloc íntim, on, com a persona humana, discernia i afirmava el camí de la seva ànima. Anar al desert era
per a Ell anar a escoltar i a conèixer millor quina era la voluntat del Pare i
establir-s’hi profundament. Hi fou conduït per l’Esperit Sant, el qual, un
dia, de manera manifesta va davallar damunt d’ell.
Avui contemplem Jesús temptat, diumenge que ve però, el contemplarem transfigurat, revelant-nos la seva filiació divina, la que donarà sentit a
tot el que seguirà, i el Dijous Sant el contemplarem agenollat humilment
rentant els peus dels deixebles i donant-los el manament de l’amor.
No és que Jesús volgués anorrear la grandesa que el constituïa. La
seva grandesa humana, i també la nostra, serà sempre fer de la pròpia
vida un do total i gratuït pels germans. Sí, perquè és en el camí de
l’abaixament que hom fonamenta els seus anhels de transcendència.
És en aquest camí on ens cal cercar, amb tot el nostre ésser, com viure també nosaltres la humilitat i l’amor, els quals són els que forgen l’estil
de viure de tot deixeble. Que sigui aquest el nostre compromís pasqual.
Hi som conduits per l’Esperit Sant, és Ell qui ens guia en el camí que féu
Jesús. I, al cor de la Nit Santa, amb el ciri encès a la mà, serem aspergits
amb l’aigua que renovarà el nostre baptisme.
«Fem, doncs, la cursa que tenim proposada vers la joia pasqual».
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