
DIUMENGE 5 DE QUARESMA  (21 de març)

La quarantena quaresmal va arribant al seu final. Durant un any ens hem acostumat a sentir la
paraula “quarantena”. Curiós: ja a l’Antic i Nou Testament hi ha episodis de quarantena:

 40 anys el poble d’Israel caminant pel desert
 Dejuni de 40 dies Moisés i Elies per trobar-se amb el Senyor
 Jesús passa 40 dies al desert abans de la vida pública.

Després dels quaranta dies de Quaresma vindrà la cinquantena pasqual.
La quarantena quaresmal ve a significar la nostra vida mortal; la cinquantena pasqual significa
l’eternitat. Entre les dues se situa el Triduum Pasqual, tres dies durant els quals celebrem un
únic misteri, la Mort i la Resurrecció del Senyor.

Reflexionem sobre aquest Misteri.
Us pelegrins grecs que pugen a Jerusalem a celebrar la Pasqua dels jueus s’acosten a Felip
amb una  petició:  “Voldríem veure Jesús”. No és curiositat.  És un desig  per  conèixer el
misteri profund que hi ha en Ell. I quan Felip li comunica a Jesús, pronuncia unes paraules
desconcertants: “Ha arribat l’hora que el Fill de l’home serà glorificat” Possiblement que
ningú entén res. Com nosaltres. Però Jesús continua: “Quan seré enlairat damunt la terra (a
la creu) atrauré tothom cap a mi”. Què hi ha, o quina força hi ha en Ell, que tingui aquest
poder d’atracció?. Només una cosa: el seu amor envers tothom.

Mireu, i ho sabem, l’amor és invisible. Només el copsem amb gestos, signes, donació del qui ens
vol bé. I en Jesús hi ha la donació total, fins a la mort i mort de Creu.

Atenció aquí, cristians i cristianes, “només comencem a ser cristians quan ens sentim atrets
per Jesús”;  només comencem a  entendre una  mica alguna  cosa  de la  fe  quan  ens  sentim
estimats per Déu.
I per explicar això, Jesús fa servir una imatge que
tothom pot entendre: “Si el gra de blat, quan cau
a terra, no mor, queda ell tot sol; però si mor,
dóna molt de fruit”.
És a dir: si el gra mor, germina i fa brollar la vida,
però si es tanca en el seu petit embolcall i es guarda
per a si mateix, la seva energia vital, roman estèril.

Què ens ve a dir amb aquesta imatge?

1er. Ell donant la vida, recobra nova vida; vida plena en Déu
2n.  Qui  s’aferra  de  manera  egoista  a  la  seva  vida,  la  malbarata.  Qui  dona  vida  en  

generositat, genera més vida.
Qui viu per al seu benestar, els seus diners, el seu èxit o la seva seguretat, el qui  
sempre té la raó, acaba vivint una vida mediocre i estèril; el seu pas per aquest mon no 
ajuda  a fer la vida més humana.
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En canvi el qui s’arrisca a viure una actitud oberta i generosa, difon vida, irradia alegria, ajuda
a viure.
Clau final: Com podrem seguir Jesús si no ens sentim atrets pel seu estil de viure i de morir?

D’aquí naixeran i sorgiran vocacions al servei de la comunitat. No ens preocuparà si son homes
o  dones,  solters  o  casats;  seran  creients  que  s’han  sentit  atrets  per  Jesús.  La  crisis
sacerdotal només es pot solucionar així.
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