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La Pasqua de Resurrecció ofereix nova llum al camí cap a Déu, que ens està indicant la pandèmia 
del COVID-19 que ve afectant, fa setmanes, tota i l'única humanitat. La Pasqua és pas de Déu, pas 
de la mort a la vida, pas que transforma qui s'obre a l'experiència del Crucificat-Ressuscitat. 

Pasqua és un moment per a agrair a Déu tant de bé rebut. Faig arribar una sentida paraula 
d'agraïment a tots els meus germans jesuïtes, companys i companyes en la missió, als Superiors i 
Directors d'obra que han animat amb generositat i creativitat tantes iniciatives per a fer, de la 
distància, proximitat i, del dolor, Esperanza. Gràcies per tota la comunitat eclesial que ha sabut sortir 
a la trobada i servir d’ “hospital de camp” per a molts. Gràcies als qui sense distincions de credo, 
raça, cultura o edat han convertit aquesta crisi en pas cap a la transformació. 

Celebrem la memòria del pas del Senyor, rebem amb alegria ell Consolador, abracem l'Esperança 
i donem gràcies al Pare-Déu. Celebrem la memòria del pas alliberador de Déu, que va obrir les 
aigües del Mar Roig perquè el poble es trobés amb Ell en el desert i, deixant enrere l'esclavitud, 
iniciés el llarg trajecte a la llibertat. La crisi del COVID-19 està obrint els nostres ulls per  veure d’ a 
prop les estructures que avui oprimeixen la humanitat, i creen les enormes bretxes de la injustícia 
social. Atreu la nostra mirada al que ens oprimeix i obre els nostres ulls a la necessitat i possibilitat 
d'iniciar la seva transformació. 

Rebem amb alegria el Crucificat, Ressuscitat a la Vida de Déu a la qual només s'arriba per l'amor 
tan gran que venç la por a la mort i dona voluntàriament la pròpia vida. Tenim present totes aquelles 
persones que li han perdut la por a la mort i arrisquen la seva pròpia vida per salvar no sols la vida 
de cadascun de nosaltres, sinó de la societat mateixa. Metges, infermeres, empleats d'hospitals, 
sacerdots, religiosos, religioses, voluntaris, defensa civil, forces de l'ordre i tants d’altres que 
invisiblement donen una mà aquí o allà per donar nova vida. 

La contemplació del Crucificat ens ha conduït a apiadar-nos dels descartats de l'actual ordre 
mundial, condemnats a la mort de la pobresa, la marginalitat, la pèrdua dels seus drets fonamentals, 
obligats a fugir de la seva pàtria i allunyar-se de la seva gent estimada. Allà descobrim el Déu-amb-
nosaltres que ens convida a cuidar l'amor de Déu en nosaltres obrint-nos a rentar-nos els peus els 
uns als altres, a cuidar, sense por, la vida dels altres. 

Com el sepulcre de Jesús, el confinament pel COVID-19 no pot retenir el nostre desig de viure i 
donar vida. Jesús Crucificat va passar pel sepulcre per transformar la seva mort en pas a la Vida de 
Déu, i així obrir-nos la porta de la vida veritable. El sepulcre de Jesús està buit, perquè la mort no 
pot retenir la força de l'amor alliberador. El sepulcre buit ens indica que la humanitat es pot salvar. 
Fem d'aquest confinament l'oportunitat per a transformar la nostra vida i renéixer a l'amor que surti 
a la trobada amb els qui s'obstinen a construir un món millor. 

Molts - massa - han mort a causa del COVID-19. Ells ens han fet veure tants d’altres morts a causa 
de les injustícies, de la violència, de la guerra. No hem perdut els qui han donat la seva vida en 
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aquesta crisi, si escoltem el missatge que ens crida perquè fem el pas a transformar la nostra pròpia 
vida, la societat que hem construït defectuosament, i rescatem la naturalesa maltractada. 

Del sepulcre surt el Crucificat-Ressuscitat per exercir la seva missió de consolador. Jesucrist ens 
consola amb la seva amistat per la qual ens transmet la Vida de Déu. Ens ajuda a perdre la por de 
caminar pel desert per trobar-nos amb Ell. Ens ajuda a entendre les Escriptures que expliquen de 
tantes maneres com Déu està present en la vida humana i en la naturalesa. Ell ens guia a través 
del seu Esperit...si ens deixem guiar. 

Jesucrist està tan a prop de nosaltres que el podem abraçar. La seva proximitat no és amenaça a 
la nostra salut. Per contra, abraçant Jesucrist aconseguim la nostra salvació. Abraçant el Crucificat-
Ressuscitat abracem l'Esperança, aquesta que  fa comprometre’ns en la construcció de noves 
relacions entre els éssers humans i amb el medi ambient, perquè trobem en Ell l'ànim i la força per 
a fer-lo. En Ell abracem tota la humanitat perquè ens sentim germans i germanes de cada persona, 
poble i cultura. Sabem que la varietat ens enriqueix i la creativitat ens permet trobar noves maneres 
de relacionar-nos deixant buida la tomba dels morts. 

La Pasqua del Ressuscitat sigui motiu d'alegria profunda i porti benedicció per a tots nosaltres. Que 
sigui un temps de goig i transformació profunda. L'amor dels companys, companyes, amics i 
familiars els abraci en aquest temps i els enriqueixi. Comptin amb la meva oració com jo compto 
amb les seves 
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