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MARIO DELPINI

ARQUEBISBE DE MILÀ

La força de la seva RESURRECCIÓ

(Fl 3,10)

Missatge d’esperança per aquesta Pasqua 2020

Estimats,

ens havíem imaginat una altra Pasqua; fins i tot el que havia escrit per al temps
pasqual proposava coses ben normals. Em sembla just tornar a proposar el mateix
que hi havia a la proposta pastoral La situació és una ocasió encara que estigui fora de
context. Vull acompanyar-ho, però, compartint algunes reflexions per viure la
Pasqua d’aquest any marcada per l’impacte dramàtic de l’epidèmia i per tants
testimonis de fe, d’esperança, de generositat, i per tantes formes d’angoixa, de por,
de desconcert.

No ens pensàvem que la mort ens fos tan propera

Nosaltres, vius, sans, implicats sempre en tantes coses estem acostumats a pensar
en la mort com un esdeveniment llunyà, estrany, reservat als altres: fins i tot ens
sembla una expressió de mal gust quan algú insinua la idea que també ens pot tocar
a nosaltres i que pot ser ara mateix. Jo no sé quanta gent mor a Milà en temps
“normal”. Ara, però, els números impressionen, sobretot perquè entre aquests
números hi ha sempre algú conegut.

La mort se’ns ha fet veïna, afecta les persones estimades, els companys, es fa present
cada dia en el lloc de treball, en el lleure. Cada vegada que es parla d’una
hospitalització, cada vegada que se sent a dir: «s’ha agreujat», pensem de seguida
que el resultat serà fatal, així la mort se’ns ha fet veïna i visita qualsevol part de la
ciutat i del país. I cada vegada que tenim un malestar, una tos que no es cura,
sentim a l’esquena un calfred de por i d’esgarrifança.

La mort veïna planteja preguntes que són més ferides que qüestions a discutir.

Els comptes oberts, els treballs per acabar, les estimacions ajornades insinuen una
mena de terror: “Sí, ja ho sé que la mort hi és, però ara no, si us plau! Ara no, t’ho
prego; ara no!»
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Però hom intueix que tenir una feina per acabar no és suficient per a convèncer la
mort que passi de llarg del número de casa meva. La mort ens és tan veïna i no hi
pensàvem gens.

Adreçaré la mirada més sovint al crucifix penjat a l’habitació i amb un pensament
més intens.

No ens penàvem que fos tan difícil de reconèixer la presència
del Senyor ressuscitat

La ciutat secular ha decretat de fa temps l’absència de Déu o, si més no, la seva
exclusió de la vida pública. Per als devots la presència de Déu en la vida i en la
ciutat era una mena d’obvietat. En qualsevol situació era espontani reconèixer la
presència real a l’eucaristia, l’origen del mal i del bé en la voluntat de Déu, la
confirmació de la seva providència, l’expectativa de la seva justícia en el premi i en
el càstig.

Aquests dies han canviat molt les actituds envers allò religiós: ha nascut una mena
de nostàlgia per part dels que ja no hi pensaven i fins i tot els que no saben on són
les esglésies s’interessen per saber si són obertes o tancades.

Per als devots, en canvi, allò que era evident ara ha esdevingut problemàtic.
L’antiga pregunta que posa a prova el Senyor ha tornat a néixer espontània: «El
Senyor, ¿és o no és amb nosaltres?» (Ex 17,7). Hi ha necessitat de signes que ho
demostrin, un recurs a exposicions, processons, consagracions: revelen un desig
sincer de ser confirmats en la fe per una evidència, per una intervenció
incontrovertible.

Els signes de la presència del Ressuscitat, és a dir, les ferides que va sofrir per la
seva fidelitat en l’amor, resulten inadequades quan s’espera una benedicció, una
protecció que hauria de donar seguretat als seus fidels.

El resultat és que sonen fora de to les certeses de la ciutat secular que s’edificava
orgullosa i vencedora prescindint de Déu. I resulten encara més fràgils les certeses
dels devots que han de constatar que «tot és igual per a tots: el mateix destí espera
al just i a l’injust» (Coh 9,2). «Què en trec d’haver estat tan savi? On és
l’avantatge?» (Coh 2,15).

No ens pensàvem que fos tan difícil reconèixer la presència del Ressuscitat,
reconèixer la seva força que salva per camins que les expectatives humanes no
poden prescriure, deixar-se embolcallar per la seva glòria tan diferent de com la
imaginen els humans.

Estem cridats a entrar amb una fe més senzilla i més sàvia en la promesa de Jesús:
«Us ho asseguro: els qui creuen tenen vida eterna» (Jn 6,47), per comprendre millor
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la revelació: «I la vida eterna és que et coneguin a tu, l’únic Déu veritable, i aquell
que tu has enviat, Jesucrist» (Jn 17,3).

No ens pensàvem que fos tan necessari celebrar junts els sants
misteris

“Anar a missa”, el ritual del diumenge, ha semblat durant dècades un bon costum
opcional, després de la fi d’un cristianisme governat per preceptes i amenaces. Un
bon costum reservat a algunes festes solemnes, a alguns ritus familiars, a uns quants
diumenges per complaure el fill. Un bon costum al costat d’altres: la visita a l’àvia,
el curs d’esquí, les rebaixes del centre comercial, els jocs del campionat.

La pregunta de l’àvia o del pare: «has anat a missa?» és, al cap i a la fi, una molèstia
suportable, ineficaç i, en substància, resignada.

En les discussions a classe o al treball, sembla gairebé un signe de maduresa i
d’esperit crític dir: «Sí, sóc creient, però a la meva manera, jo penso amb el meu
cap; sí creient i no practicant.»

Quan no s’han pogut fer les celebracions, quan han estat substituïdes per
transmisisons televisives, quan cada prevere ha hagut d’inventar-se una manera
virtual d’entrar a les cases, per fer-hi sentir un signe de proximitat i de cura
pastoral, quan els catequistes i les catequistes, els educadors i els ministres
extraordinaris han reunit els “seus joves”, els “seus malalts” a través del mòbil, els
creients s’han adonat que faltava allò més important.

Sí, són d’agrair la preocupació, la paraula bona, la frase de l’evangeli; sí, ajuda molt
la proposta de no perdre temps, de ser útils a casa i on es pugui. Sí, tot això és
veritat. Però trobar-se per la celebració de la missa, cantar, pregar, estrènyer mans
amigues en el signe de la  pau, rebre la comunió és tota una altra cosa. Tot això és
el que trobem a faltar. Quan tenim fam mai no la podrem fer passar mirant una
fotografia de pa. Quan estem suspesos a l’abisme del no-res, l’expressió intel·ligent
“creient però a la meva manera, creient però no practicant” sona ridícula, sona a
entreteniment de saló, inadequada allà on per creuar la tempesta necessitem una
presència fiable, una abraçada, una comunió real amb Jesús, per estar en la vida
de Déu. Ni més ni menys que això.

Poder “anar a missa” seria el signe que ha tornat normalitat no només per la
llibertat de moviments, sinó pel convenciment que no es tracta de bons costums
sinó d’una qüestió de vida i de mort.

El pa de la vida no és en realitat una frase bonica sinó la revelació que sense Jesús
no podem fer res: les bones idees, la bona educació, els bons propòsits són coses
molt importants. Però tenim necessitat d’una paraula que il·lumini els nostres
passos, d’un creure que sigui viure gràcies a una relació decisiva amb Déu, d’un
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partir el pa de la vida per no morir per sempre. Tenim necessitat d’esdevenir un sol
cos i un sol esperit partint l’únic pa.

Si en aquests dies hem experimentat l’emoció de pregar junts a casa, haurem après
que és possible fer-ho, que uneix, però que no esgota el desig trobar el Senyor sinó
que més aviat fa créixer el desig d’”anar a missa”. Cal recomanar que en l’”església
domèstica” es conservin sempre els ritus de la pregària i que retrobar-nos a casa ens
ajudi a sentir-nos part de la gran Església que ens reuneix amb tothom.

No ens pensàvem que la resurrecció fos tan necessària per a la
nostra esperança

En el llenguatge corrent s’ha banalitzat l’esperança fins al punt de significar una
expectativa basada en previsions més o menys esperables, de les quals, però, s’ha
sentit a parlar en qualsevol titular tret d’un cop d’ull a les pàgines web. «Esperem
que demà faci bon temps; esperem que plogui en el moment apropiat i que així la
collita sigui abundant; esperem guanyar el concurs i tancar el contracte…»

De fet de l’esperança és millor que en parlin els pobres. La gent seriosa fa projectes,
confronta recursos, preveu en el pressupost fins i tot l’imprevist, perquè és raonable
tenir-ho tot sota control. Estan ocupats, no esperen res de ningú, estan convençuts
que si volen alguna cosa, han de conquerir-la. Més aviat les persones serioses tal
vegada diuen «esperem» i creuen els dits: és més una superstició que una
esperança.

Però quan irromp l’enemic que ho bloqueja tot, que paralitza la ciutat, que entra
a casa amb aquella febre que no vol passar, aleshores les certeses trontollen, i el
veredicte del termòmetre passa a ser més important que l’índex de la Borsa.

La percepció del perill extrem obliga a una mirada diferent sobre les coses i a una
verificació més dramàtica d’allò que podem esperar.

La vida cristiana és ben tranquil·la quan hi ha bona salut, un cert benestar, i en la
“història habitual”, els temes més importants són les recomanacions de bones
obres, de bons sentiments, de fidelitat als compromisos, de pensaments ortodoxos.

Però quan hom intueix que algú de casa ha d’afrontar el perill extrem, aleshores
l’única roca a la qual hom pot recolzar-se només pot ser aquell que ha vençut la
mort.

«Però si Crist no ha ressuscitat, la nostra predicació és buida, i buida és també la
vostra fe (1Co 15,14). « I si Crist no ha ressuscitat, la vostra fe és il·lusòria, encara
viviu en els vostres pecats. En conseqüència, els qui han mort en Crist, també
estarien perduts sense remei. Si l’esperança que tenim posada en Crist no va més
enllà d’aquesta vida, som els qui fem més llàstima de tots els homes» (1Co
15,17-19).
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Bona Pasqua!

En resum, desitjo que arribi a tothom una felicitació per la santa Pasqua d’aquest
any. Ens veiem obligats a una celebració que s’assembla més a la primera Pasqua
que a aquelles solemnes, festives, glorioses a què estem acostumats.

La nostra Pasqua, viscuda més a casa que a l’església, és el sopar segons Joan: els
seus signes expressius són el lavatori dels peus, la revelació intensa als amics dels
pensaments més profunds, la pregària mes cordial al Pare.

La nostra Pasqua d’aquest any reviu la d’aquell vespre: «Al capvespre d’aquell
mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les
portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: “Pau a
vosaltres”» (Jn 20,19).

Així comença una història nova.

Pau a vosaltres! Bona Pasqua.

+ Mario Delpini

Arquebisbe

Milà, 25 de març del 2020


