
DIUMENGE 3 DE PAS QUA  (18 D’ABRIL)

D’ENTRADA CAL DIR: “NO ÉS FÀCIL CREURE EN Jesús ressuscitat”. És una realitat que només es
pot captar des de la fe que el mateix Jesús desperta en nosaltres. Si no experimentem mai per dins la
pau i l’alegria que Jesús infon, és difícil trobar “fora” proves de la seva resurrecció.

Lluc ens presenta avui una realitat ben actual. Jesús ressuscitat es presenta enmig d’ells. Hi trobem
reaccions diferents. Dos expliquen el que els ha passat tot caminant cap a Emaús. Pere diu que se li ha
aparegut. La majoria no han tingut cap experiència. Enmig d’aquesta confussió es presenta Jesús: “La
pau sigui amb vosaltres”. Sense la pau interior impossible descobrir la seva presència.

El relat de Lluc és molt realista. La presència de Jesús no transforma de manera màgica els deixebles.
Alguns s’espanten i creuen veure “un esperit”; altres, dubten; altres de tanta alegria no s’ho acaben de
creure. Altres queden “sorpresos”.

Això passa avui. També entre nosaltres. La fe en Jesús ressuscitat no neix de manera automàtica i
segura. Es va despertant poc a poc i de manera fràgil i humil. Comença per un desig, avança enmig de
dubtes i interrogants. Ens preguntem: serà veritat tot això?. No esperem, doncs, que els joves donin
una resposta ràpida. Cal el temps, el procés. 

Creure en el Ressuscitat no és qüestió d’un dia; és un procés que pot durar anys; tota la vida. I, es pot
donar el cas,  d’arribar al final  i  no creure.  Ara bé,  qui ha experimentat Jesús sent la necessitat
d’explicar-lo a altres. Contagia allò que viu; no es queda mut. Es converteix en testimoni.

El testimoni comunica la seva pròpia experiència. No creu “teòricament” soses sobre Jesús; creu en ell
perquè el sent ple de vida. Comunica el que viu. Parla del que li ha passat i li està passant en el camí que
fa. Ofereix la seva experiència, no pas la seva saviesa. Irradia i contagia vida, no pas doctrina. No
ensenya “teologia”,; fa deixebles. Avui fan falta testimonis de fe, no defensors d ela fe.

Per arribar a la fe creïble, necessitem llegir i rellegir les escriptures (la Paraula de Déu), pregar i
trobar-nos junts, escoltar el  testimoni d’altres cristians; formar-nos. Necessitem “tocar” en carn i
ossos Jesús present avui: en els malalts, els empobrits, els marginats, tantes persones que son la seva
carn i els seus ossos en l’avui del nostre món.

I ara ens aplega en Eucaristia, ens fa seure i esmorzar, per refer les forces i continuar el nostre
camí.


