No hi és aquí, ha ressuscitat!
Per què busqueu entre els morts aquell que és viu? No hi és aquí! Ha ressuscitat!

És Pasqua. Aquell que acabà a la creu, desnonat per quasi tots, rebutjat, condemnat,
odiat, menyspreat, com un criminal.....Aquell que era tingut per un gran profeta, el
Messies, que va entusiasmar a tanta gent.....ara que és abandonat per tothom....Déu està
en ell.
Jesús acaba en un sepulcre tancat amb una gran pedra. Tot s’ha acabat. Déu calla.
Però Déu està en Jesús. El glorifica. No tot s’acaba. Aquell que donava vida i una vida
definitiva, ara Déu el glorifica. No el busquem entre els morts, és viu, és amb aquells
que encara tenen un bri d’esperança, d’il·lusió, amb aquells que encara conserven la
vida. Jesús està amb aquells que, desnonats per tothom, no senten l’escalf humà i Jesús
els abraça i estima. I ens ho diu a mi i a tu, que abracem, que mirem, que tinguem
misericòrdia, que perdonem, .....
És Pasqua. Déu amb nosaltres. Jesús és viu. Aquest podria ser el Credo que podríem
resar:
Creiem en un Déu que és Pare, i que fa sortir el sol per a tots, i no entén de llenguatge,
d’odi ni de violència, que no fas distincions d’ètnies ni cultures. Però tampoc és
indiferent davant el sofriment i que pren partit a favor dels més febles i més petits.
Creiem en Jesús, el Fill de Déu, que ens ofereix la seva amistat i va entregar la seva vida
a la creu per la causa de tots. Creiem que és crucificat de nou en el dolor dels nostres
germans, morts a mans d’altres germans. Jesús mor perdonant a tots aquells que el
torturen i el maten.
Creiem en els homes i dones i nens que ens aquest món estimen i perdonen, i el fan així
més habitable. Creiem que és l’Esperit de Jesús qui els anima i dóna força perquè el que
és impossible pels homes Déu ho fa realitat en Jesús.

