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Avui és Pasqua! Ara és la Pasqua de Jesús i de tots els qui ens deixem trobar per la vida 

sempre nova de Déu en nosaltres. 

En un moment complex del nostre país, de l’estat espanyol i de la major part del món, 

l’anunci de la Pasqua és el que necessitàvem: NO TINGUEU POR! 

Benaurada por! Benaurats dubtes i temors! Déu en Jesús, ens ve a l’encontre.  

Els diferents relats de l’experiència pasqual ens mostren que cadascú és trobat al lloc i 

a la manera que necessita. No hi valen rellotges, ni temps… Vuit dies més tard… Un altre 

diumenge la comunitat continua reunida però amb les portes tancades. Alguns n’han fet 

l’experiència, quelcom comença a renéixer enmig del dolor i la desolació de la pèrdua, 

però segueixen tancats, amb les portes tancades. 

I Déu ve ara, a l’encontre dels qui necessiten tocar, dels qui necessiten sentir-se afec-

tats, implicats. 

L’auguri del tot s’ha acabat, deixa pas al tot s’ha acomplert de Jesús.  

Les mans que havien partit el pa, que havien curat i acollit… recloses per unes hores 

pel ferro rovellat dels claus tornen a ser, ara, instruments de salvació: «porta el dit aquí i 

mira’m les mans». 

Els peus que trepitjaren els camins polsosos de la Galilea, que marcaren la fita d’un 

compromís sense reserva, sostenen, ara, l’home-Déu realitzat en Jesús. 

El cos de Jesús, habitacle de la tendresa i de la mateixa essència de Déu que fou tras-

passat per una llança, ara, surt vida per renovar la humanitat sencera. 

Els ulls que miraren i reconegueren l’altre com a germà o germana, fills del Déu-Amor; 

aquests ulls per una estona negats per la sang de la tortura i el menyspreu, ara, miren a 

Tomàs i ens miren a tu i a mi. 

Feliços els qui a pesar de les seves ferides obertes esdevenen per als altres icones de 

la misericòrdia i la bondat de Déu. 

Feliços els qui empresonats injustament continuen creant vida i creient en la persona. 

Feliços els qui a pesar de la violència i la mentida creuen en l’amor i el perdó refermant-

se en les seves conviccions. 

Felices les dones fermes als peus de les víctimes de l’abús de poder i que mantenen 

l’esperança perquè esdevenen missatgeres de pau i creadores de vida. 

Feliços els qui fiquen els dits dins la ferida oberta perquè des de la seva profunditat se-

ran regenerats per l’aigua viva. 

Feliços els qui a pesar de la por i els dubtes tornen a la plaça del mercat, a la seva Ga-

lilea, perquè allà trobaran Déu. 


