VETLLA PASQUAL I BAPTISME DELS CATECÚMENS

Homilia pronunciada a la Catedral Basílica de Sant Pere de Vic, el dia 30 de març del 2013
Germans estimats, Crist ha ressuscitat! Aquest és l’anunci que l’Església no es cansa de
repetir de moltes maneres en aquesta solemne Vetlla pasqual que estem celebrant. La Pasqua
sempre és nova i sempre es renova en el cor dels creients, quan amb fe confessem, amb els llavis
i amb el cor: «Jesucrist patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat i ressuscità
el tercer dia d’entre els morts» (Credo apostòlic).
Sí, germans, aquest és el fet real que l’Església celebra en la Nit de Pasqua. Un fet tan real
com la mort de Crist en la creu, és la seva resurrecció. I nosaltres formem part d’aquesta realitat,
perquè en el nostre cor és present la certesa de la seva resurrecció. A nosaltres no ens cal dir res
més que el que vivim: Jesús, el Senyor, és viu entre nosaltres. Nosaltres no som solament els qui
hem acollit l’anunci dels àngels, de les dones i dels apòstols, de l’Església. Nosaltres som els qui
experimentem la presència de Crist ressuscitat entre nosaltres. La litúrgia de l’Església ens el fa
present. Encara més, és Crist vivent el qui omple de sentit i de vida la litúrgia de l’Església.
Aquesta Nit santa de Pasqua nosaltres hem volgut vetllar, perquè esperàvem la Bona
Nova que és l’esdeveniment de tots els segles. Crist viu és la realitat, la font de la realitat, aquell
que es viu i es manifesta en la realitat, perquè ell és el Camí, la Veritat i la Vida. Crist ressuscitat
és l’esdeveniment que ho illumina tot –la vida, el treball, la cultura– perquè ha vençut la mort.
La Nit de pasqua ens porta la Bona Nova que la vida humana té sentit, el món és ple de
presència amorosa, la llum existeix i resplendeix, l’horitzó de la vida resta sempre obert, l’Amor
no mor mai. Amb la resurrecció de Crist ha passat quelcom nou i definitiu, l’única novetat que
perdura sempre, la bona nova de tots els segles. Com ens diu Benet XVI: «La resurrecció de
Jesús ha consistit en un trencar les cadenes per a anar cap a un tipus de vida totalment nou, cap
a una vida que ja no està subjecta a la llei de l’esdevenir i de la mort, sinó que està més enllà
d’això; una vida que ha inaugurat una nova dimensió del fet de ser home... En la resurrecció de
Crist s’ha aconseguit una nova possibilitat de ser home, una possibilitat que ens interessa a tots i
que obre un futur, un tipus nou de futur per a la humanitat» (Benet XVI, Jesús de Natzaret II).
Aquesta nit de Pasqua se’ns obre del tot el cor quan redescobrim que els cristians no som
seguidors d’una ètica, d’una filosofia, d’uns valors, d’un personatge del passat del qual seguim la
doctrina, la causa, el projecte. No, els cristians som seguidors de Jesús, el Crist, el Senyor, viu
entre nosaltres, viu enmig del món. Som seguidors del qui és la vida i és l’amor. Som seguidors
del qui és capaç d’enamorar del tot el nostre cor i de seguir-lo fins a l’extrem de donar la vida per
ell. Perquè ell és l’amor que no mor mai, el qui viu per sempre i és Senyor, a glòria de Déu Pare.
La Nit de Pasqua és la nit de la fe i la nit del baptisme. Aquesta nit quatre germans
nostres, que s’han preparat en el catecumenat de l’Església, rebran el baptisme en la fe de
l’Església. Ells saben, com nosaltres, que la fe en Crist ens dóna la vida eterna que brolla de la
seva mort i resurrecció. Ells també saben que la fe en Crist porta al baptisme per a poder
participar de la vida de Crist. Rebre el baptisme significa estar units a la vida de Déu, ser inserits
en la vida mateixa de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. Ser batejat significa pertànyer a Déu, ser
immersos en el mateix Déu. Ningú no neix cristià, ni ningú no es fa cristià. És Déu qui, per la seva
lliure elecció i la seva obra amorosa, ens fa cristians, inserint-nos en la vida de Crist i, en ell, en la
mateixa vida de la Trinitat. Així seran batejats els nostres germans, com nosaltres, en el Nom del
Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant.
Benvolguts Nil, Joselyn, Emma, Oriol, ha arribat l’hora de Déu en la vostra vida. Aquella
hora que ell ha preparat i ha fet possible amb la seva misericòrdia. Ara, de manera sacramental,
de manera misteriosa, Déu us farà el do de la vida nova; Déu mateix pel preu de la sang preciosa
del seu Fill, Jesús, us netejarà de tots els pecats i mancaments de la vostra vida; ell us donarà el
do del seu Esperit Sant, us farà membres de l’Església i us alimentarà amb el Cos i de la Sang del
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seu Fill. És gran el do que rebreu! Tan gran que, durant tota la vostra vida, l’haureu d’anar
descobrint i vivint. Tan gran el do que avui rebreu, que tota la vida haureu de donar gràcies i
després en l’eternitat de Déu cantareu eternament la misericòrdia del Senyor. Avui l’Església, i per
boca d’ella el vostre bisbe, us diu com a lema de tota la vostra vida: Sigueu el que sou! Sigueu
sempre el do rebut en aquesta nit de Pasqua! No tingueu por d’obrir el vostre cor de bat a bat a
l’amor misericordiós de Déu! No tingueu por en la vostra vida de ser sempre deixebles de Jesús
en el si de l’Església! No us avergonyiu mai de la creu de Crist!
Què us demana Déu en aquest moment? El vostre cor, que ell no té, perquè ens ha creat
lliures i vol que lliurement l’estimem. I el vostre cor lliurat al Senyor s’expressarà amb dues
realitats: les renúncies i la professió de fe. Les renúncies que fareu vosaltres i que els ja cristians
renovarem aquesta nit de Pasqua i la professió de fe que us demanaré a cada un dels
catecúmens i que tots després renovarem. Tots vosaltres i nosaltres ens comprometem a lluitar
contra el pare de la mentida i de l’odi. En una cultura on massa sovint no importa la veritat sinó
l’aparença; no la veritat sinó les sensacions i l’esperit de calúmnia i de destrucció; una cultura que
no cerca sempre el bé, l’amor unit a la veritat, sinó que cerca massa sovint la destrucció; enmig
d’aquest món, confiant en la força de l’amor de Jesús ressuscitat que venç la mort, vosaltres,
catecúmens, i nosaltres, batejats, fem la promesa de lluitar per viure sempre en la veritat i
l’amor, que tenen la seva font en Déu.
El Senyor vol també de vosaltres abans de rebre el baptisme la vostra fe, la resposta lliure
del vostre cor que s’obre a l’amor de Déu. La fe és la resposta que donem a tot el que Déu ha fet
a favor nostre; a tot el que Déu ens ha revelat per mitjà de l’obra de la salvació de la humanitat;
el que Déu ens ha revelat en plenitud en Jesús, en qui se’ns ha obert el cor de Déu. Creure
significa deixar-se estimar gratuïtament per Déu. Al que Déu ens ha manifestat diem: Sí, hi crec. I
aquesta afirmació significa que jo accepto que Déu sigui la roca ferma de la meva vida. El qui
creu és el qui accepta que la seva vida no té cap altra fortalesa que Déu mateix. I aquesta
confiança, aquesta fe, obre els ulls a la bellesa de la realitat, obre el cor a l’horitzó sempre obert
de l’esperança, obre el cor a l’Amor que mai no mor, l’amor que engendra vida i alegria que mai
no s’esgoten.
La Nit de Pasqua, els cristians recordem amb els nostres germans grans, els jueus, el pas
del Mar Roig del poble que Déu allibera del poder del faraó d’Egipte. Nosaltres sabem que la
veritable i definitiva pasqua és la de Jesús, que passa de la mort a la vida per a no morir mai
més, del poder del pecat a la vida de glòria. I Crist és la nostra Pasqua, en ell nosaltres
participem del seu pas del pecat i la mort, a la gràcia i a la vida, a la vida eterna, la vida en
plenitud que mai no s’acaba. També vosaltres, germans catecúmens, passareu per l’aigua del
baptisme, com el poble d’Israel, i com el mateix Jesús, ja que el baptisme no és una simple
cerimònia, un ritual introduït fa temps, i ni tan sols un lavatori. És molt més que un lavatori; és
mort i vida; és mort d’una certa existència, i renaixement, resurrecció a una nova vida. Aquesta
és la profunditat del ser cristià: no és solament quelcom que s’hi afegeix, sinó un nou naixement.
Una nova vida en Crist. Però solament des de la creu s’arriba a la nova vida. I en això Crist ens va
al davant, en la seva Pasqua. I en ell, confiant en els seu amor misericordiós que mai no ens
abandona, és possible viure cada dia aquesta vida nova. Vida nova que avui s’inicia en els nostres
germans catecúmens, i que se’ns renova en nosaltres com a fruit de la Pasqua nova que aquesta
nit celebrem.
Santa Maria, Mare de Crist, alegreu-vos, acolliu l’anunci de la Pasqua que us fa l’Església i
vetlleu sempre per nosaltres, els vostres fills, perquè sempre visquem l’alegria de la Pasqua en la
vida nova que brolla del vostre Fill ressuscitat d’entre els morts, ell que viu i regna, immortal i
gloriós, pels segles dels segles. Amén.
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