
DIUMENGE 2 DE PASQUA  (19 d’abril) 

Estimats germans i germanes que compartiu aquest moment de fe des de les vostres llars. Ens sentim, 
també, molt units amb vosaltres. 
 

Hem escoltat un diumenge més la Paraula de Déu. Tant debò  que el seu contingut arribés al més profund 
del nostre ser i al ser dels científics, polítics i dirigents de la nostra societat. Segur que no lluitaríem 
tant, que cal fer-ho, per vèncer, que diem, l’enemic del Covid 19, com per vèncer-nos a nosaltres 
mateixos. Aquest virus no ha sorgit perquè si; ha sorgit com a resultat del comportament de tots i de 
cadascú dels habitants de la terra, especialment els qui creuen tenir el “poder” polític, social i econòmic. 
El mal no és venç fent mal a multituds de persones que es veuen privades del necessari i imprescindible 
de la vida, quan tenim recursos naturals per a tots els sers vius si els sabéssim distribuir correctament. 
 

Els Fets dels Apòstols ens ofereixen un model de vida, que portat a terme tindria conseqüències 
importants i perpetues per les noves generacions que ens segueixen: 

 

“Tots els creients vivien units i tenien en comú tots els seus béns, distribuïen 
els diners segons les necessitats de cadascú.... Assistien al culte del temple... 
tot el poble els apreciava”. 

 

Que cadascú en faci la reflexió pertinent. I no pensem que siguin els altres que han de canviar, que 
també, sinó nosaltres, cadascú. 
 

L’evangeli. Els deixebles “eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus”. Avui vivim tancats a 
casa per por del Covid-19. Però Jesús no els oblida, torna a ser amb ells. Els deixebles es troben de nou 
amb qui els ha cridat i a qui havien abandonat. Però ara hauran d’aprendre a viure de la fe. Hauran de 
recordar les seves paraules i actualitzar els seus gestos. 
 

La presència de Jesús els porta a experimentar una pau profunda i una 
alegria incontenible. D’aquesta pau i alegria va néixer la seva força 
evangelitzadora. 
 

On és avui aquesta pau i alegria? La fe no és per viure amargats, insatisfets i 
sentint-nos culpables de tot. La fe allibera. I això ens vindrà de “viure en 
Crist”. A qui atraurà la nostra fe si de vegades ja no podem ni fer veure que 
en vivim? 
I si no vivim del Ressuscitat, qui omplirà el nostre cor, on anirà a alimentar-
se la nostra fe? 
 

Res ni ningú no ens por aportar avui la força, l’alegria i la creativitat que 
necessitem per enfrontar-nos a una crisi sense precedents com pot fer-ho la presència viva del Crist 
Ressuscitat. 
 

Som cridats a “obrir portes”, a sortir del nostre “cenacle” de la comoditat. La crisis que vivim ens ha de 
desvetllar a reorientar la nostra vida, a fer una veritable “conversió”. No podem continuar amb els 
esquemes del passat. No es tracta ara de “Lluitar” contra el Covid 19 (que cal fer-ho) sinó a lluitar 
contra qui i com l’ha causat. I aquest “qui i com” som tots i cadascú de nosaltres. Cal lluitar contra 
nosaltres mateixos. És aquesta una lluita més dura, però que portarà fruits exquisits per les noves 
generacions.  


