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PASQUA
Catedral de Sant Pere de Vic, 21-4- 2019
Ha ressuscitat!

¿Per què busqueu entre els morts aquell que viu? No hi és, aquí: ha ressuscitat.
És aquest l’anunci de Pasqua que aquells dos homes amb vestits resplendents
van fer a les dones que anaren al sepulcre el diumenge, molt de matí. També
tots nosaltres aquesta nit de Pasqua hem acollit la bona notícia, l’evangeli, de la
resurrecció de nostre Senyor Jesucrist que ens fa l’Església, com els àngels a
aquelles dones. Aquesta nit santa de Pasqua, nosaltres vetllem, és a dir,
preguem i lloem el Senyor per la gran meravella de la redempció de la
humanitat. Nosaltres hem estat redimits per la mort i resurrecció de Jesucrist,
el Fill de Déu! La seva victòria és també la nostra victòria!

Ningú no va poder veure el moment en què el Pare va ressuscitar Jesús, el seu
Fill, d’entre els morts; però sí que els apòstols i les dones el van veure
ressuscitat i gloriós. Jesús va vèncer la mort per a no tornar a morir mai més.
Jesús, mort en la creu en la màxima donació d’amor al Pare i als homes, ha
entrat en la glòria amb tota la seva realitat humana i divina. Jesús,
efectivament, és el vencedor de la mort. La mort no ha pogut, ni podrà mai,
retenir el qui és la Vida. Nosaltres recordem les seves paraules en la nit del
Dijous Sant als seus deixebles: Jo sóc el camí, la veritat i la vida. I el recordem
davant el tribunal dels homes donant testimoniatge de la veritat: Jo sóc rei. La

meva missió és la de ser un testimoni de la veritat; per això he nascut i per això
he vingut al món: tots els qui són de la veritat escolten la meva veu. La veritat
de Crist és la veritat de l’amor. Això ho hem vist amb escreix en la seva mort
redemptora. I aquesta nit de Pasqua diem també nosaltres: «La veritat de
l’amor viu.» Nosaltres diem: «L’Amor viu.» La veritat, l’amor i la vida no són
uns conceptes en la ment dels humans. La veritat, l’amor i la vida són una
persona, i aquesta és Jesucrist. La nostra vida, la nostra veritat i el camí que hi
porta és una persona: Jesús. És aquest el nom que està per damunt de tot altre
nom. La salvació no es troba en ningú més, perquè, sota el cel, Déu no ha
donat als homes cap altre nom que pugui salvar-nos (Ac 4,12), deia sant Pere,
tot anunciant Jesucrist.
El baptisme dels catecúmens i el nostre baptisme

Por el bautismo, fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como
Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, también
nosotros andemos una vida nueva, nos ha dicho el apóstol en la lectura de la
epístola. Y es que la noche de Pascua es la noche bautismal por excelencia. Por
todo el mundo, esta noche, miles y miles de catecúmenos serán bautizados.
Aquí entre nosotros, tres hermanos recibirán los sacramentos de la vida nueva:
el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Pero también nosotros somos
invitados a revivir nuestro bautismo, acompañando y orando por los llamados a
ser miembros de la Iglesia, y renovando después las promesas y la fe
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bautismales. El bautismo es el sacramento de la vida nueva, que tiene su
fuente en la muerte y resurrección del Señor.
Date cuenta, oh cristiano; daos cuenta, David-Rafael, Daniela y Nicole: en el
bautismo que recibiréis actúa la misma fuerza, el mismo poder, el mismo amor
de Dios, que resucita a su Hijo, Jesús, de entre los muertos. Con la fuerza del
amor de Dios, en Cristo, su Hijo, nosotros, los bautizados, nos llamamos y
somos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué prodigio del amor misericordioso de
Dios! El nos arranca del poder del pecado y de la muerte al precio de la sangre
de su Hijo. Dios nos da, de manera gratuita, sin ningún mérito nuestro, el don
de la libertad de los hijos de Dios. Que nunca, ni nada, ni nadie nos quite el don
recibido de Dios: su gracia, su amor. Dios siempre es fiel. Su fidelidad en el
amor es la fuente de nuestra fidelidad y de nuestra perseverancia.
L’Eucaristia
Les dones que havien seguit Jesús pels camins de l’anunci de l’Evangeli, i
l’havien vist morir en la creu i sepultar, van trobar el sepulcre buit del Senyor i
van acollir l’anunci de Pasqua dels àngels. Elles ho van anunciar als «onze», als
apòstols. Però, ens ha dit l’evangelista, als apòstols aquesta història els semblà
una quimera, i no se les cregueren. I Pere se n’anà corrents al sepulcre... veié...
se’n tornà a casa, preguntant-se amb estranyesa què podia haver passat.
Els apòstols no les cregueren i Pere queda amb estranyesa. I, certament, la
veritat de la resurrecció de Jesús és una total novetat. Encara més, és l’única
novetat sempre nova en aquest món, que ens obre l’horitzó de la vida més
enllà dels límits humans de la raó, i del que és deduïble del pensament humà,
àdhuc el religiós. La resurrecció de Crist solament la pot abastar el qui es deixa
il·luminar per l’Esperit Sant i, amb cor senzill, acull la predicació de l’Església. És
la veritat de l’Amor de Déu que vol la vida de la humanitat.
La fe en Crist ressuscitat arriba a la seva plenitud en el sagrament de
l’Eucaristia. La fe veritable en Crist demana la comunió amb ell, amb la seva
persona. Crist, mort i ressuscitat, és aliment de Vida per a nosaltres en
l’Eucaristia. I aquesta és Memorial i Presència real de Crist. El baptisme cristià
demana la comunió eucarística; això es farà ben palès en aquest germans
nostres que, després de ser batejats i confirmats, seran convidats a la taula de
l’Eucaristia. La nostra Vetlla Pasqual arribarà també a la seva plenitud en la
litúrgia eucarística, quan el Crist, mort i ressuscitat, es farà present realment en
l’Eucaristia, com el «nostre Anyell Pasqual que ha estat immolat per la nostra
salvació».
El fragment de l’Evangeli segons sant Lluc que acabem d’escoltar té la seva
continuació en l’episodi dels deixebles d’Emaús, els quals reconegueren Jesús
quan partia el pa. Nosaltres també podem aquesta nit reviure l’experiència dels
deixebles reconeixent-lo partint el pa, que és el seu Cos entregat per nosaltres;
i d’aquesta manera ens podrem dir els uns als altres: Com s’abrusava el nostre

cor, mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures!
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La fe cristiana porta al trobament amb una Persona Vivent enmig nostre. La fe
cristiana és una fe eclesial. En l’Església reconeixem el Senyor i el trobem en la
seva predicació i en els seus sagraments. Però també hem de tenir present que
l’Església viu per a la missió, per a l’anunci de Crist. I la fe cristiana, en Crist
mort i ressucitat, duu a la missió, a l’evangelització. La nit de Pasqua és nit per
a viure l’experiència del trobament amb el Senyor ressuscitat, com els deixebles
d’Emaús, com Simó Pere i els deixebles, com les dones. La nit de Pasqua és
una nit per a deixar-nos sorprendre per Jesús i deixar-nos seduir per ell, que
ens manifesta la veritat de l’amor que viu per sempre. És una nit, també, per a
deixar-nos omplir de l’Esperit Sant que ens farà testimonis de Crist aquí en
aquesta ciutat i en tots els pobles del nostre bisbat i fins als límits més llunyans
de la terra.
I no oblidem mai quelcom molt important que el sant pare Francesc diu als
joves: «Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza del anuncio, Cristo ha
resucitado y Él vive, y te dejas encontrar por el Señor; si te dejas amar y salvar
por Él; si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre
las cosas concretas de tu vida, esa será la gran experiencia, esa será la
experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana. Esa es también la
experiencia que podrás comunicar a otros jóvenes. Porque “no se comienza a
ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con
un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y,
con ello, una orientación decisiva”» (Christus vivit, 129).
Que santa Maria, Reina del Cel, que meresqué de portar en el seu si
aquell que ha ressuscitat d’entre els morts, tal com ell digué, pregui per
nosaltres a Déu. Al·leluia!

