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PARAULES DE VIDA
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La gràcia de la Pasqua

a mort de Crist va posar en crisi la fe dels deixebles. Havien seguit al Senyor i havien posat
l’esperança en Ell perquè pensaven que seria el futur alliberador d’Israel.
   En eixos moments tindrien la sensació que la decisió de deixar-ho tot per formar part del grup dels
seus deixebles havia sigut una aposta equivocada. Decebuts i desil·lusionats, alguns van sortir
de Jerusalem, mentre que altres estaven en una
casa amb les portes tancades per por dels jueus.
Humanament parlant, se sentirien fracassats perquè les seues expectatives no s’havien fet realitat.
S’havien il·lusionat amb la persona i el missatge
de Jesús; havien viscut l’experiència apassionant
de conèixer a algú excepcional, gaudir de la seua
amistat i escoltar els seus ensenyaments; s’havien
sentit privilegiats per això. Ara tot havia acabat,
com un somni que s’esvaeix en despertar. La seua
crucifixió els havia retornat a la dura realitat del món.
No obstant això, en el matí del dia de Pasqua tot
canvia. Les dones troben el sepulcre buit i veuen
al Senyor ressuscitat, que les envia a anunciar-
ho als deixebles. Maria Magdalena, pensant que
s’han emportat el cos del sepulcre, avisa a Pere i
al Deixeble Estimat, els quals, després de constatar que no està on l’havien posat, tornen a casa,
mentre que ella roman allí perquè necessita saber
què ha passat. Després de veure al Senyor, ella ma

teixa anirà a anunciar-los la bona notícia de la resurrecció. La primera reacció dels deixebles és de
resistència a creure. El que les dones anuncien
els sembla inversemblant. Serà el Senyor mateix
qui els vaja recuperant per a la fe i vencent els seus
dubtes.
Per als personatges implicats en aquests esde
veniments, la vivència de la Pasqua va ser una experiència inesperada i sorprenent. Malgrat que Jesús els havia parlat de la seua resurrecció abans
de morir, ells no entenien el significat d’aquestes
paraules. El que van veure i van viure superava totes les seues expectatives, i la salvació que van
descobrir en Crist ressuscitat satisfeia les esperances que havien posat en Ell. Estaven vivint un
autèntic esdeveniment de gràcia que els omplia
d’una alegria tan gran que no s’ho podien creure.
Per això va ser també una experiència d’autèntica llibertat: Crist ressuscitat va transformar el
seu dolor en alegria; en la foscor de la desil·lusió
i la desesperança es va obrir una llum; es van sentir lliures de la por que els portava a estar tancats
en una casa i van començar a anunciar que Crist
havia ressuscitat, que havia estat constituït Senyor,
i que només en Ell trobem la salvació. Aquesta
llibertat cristiana els va donar la força necessària
per a entregar-se totalment a donar testimoniatge
de la veritat del que anunciaven.

La gràcia d’haver conegut a Crist Ressuscitat és
font de l’autèntica llibertat cristiana, d’eixa llibertat
de la qual naix el vertader testimoniatge de la fe,
que no consisteix a fer patir als altres per la veritat,
sinó estar disposats a patir per ella; i a no imposar
la fe per la força del poder, sinó donar raó de la nostra esperança a tots els qui ens la demanen amb
delicadesa i respecte.
Feliç Pasqua de Resurrecció.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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a muerte de Cristo puso en crisis
la fe de los discípulos. Habían
seguido al Señor y habían puesto su esperanza en Él porque pensaban que sería el futuro liberador de Israel.
   En esos momentos tendrían la sensación de que la decisión de dejarlo todo para formar parte del grupo de sus discípulos había sido una
apuesta equivocada. Decepcionados
y desilusionados, algunos salieron
de Jerusalén, mientras que otros estaban en una casa con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Hu
manamente hablando, se sentirían
fracasados porque sus expectativas no se habían hecho realidad. Se
habían ilusionado con la persona y
el mensaje de Jesús; habían vivido
la experiencia apasionante de conocer a alguien excepcional, gozar de su
amistad y escuchar sus enseñanzas;
se habían sentido privilegiados por
esto. Ahora todo había terminado,
como un sueño que se desvanece al

La gracia de la Pascua

despertar. Su crucifixión los había
devuelto a la dura realidad del mundo.
Sin embargo, en la mañana del día
de Pascua todo cambia. Las mujeres
encuentran el sepulcro vacío y ven al
Señor resucitado, que las envía a
anunciarlo a los discípulos. María Magdalena, pensando que se han llevado
el cuerpo del sepulcro, avisa a Pedro
y al Discípulo Amado, quienes, después de constatar que no está donde
lo habían puesto, regresan a casa,
mientras que ella permanece allí porque necesita saber qué ha pasado.
Después de ver al Señor, ella misma
irá a anunciarles la buena noticia
de la resurrección. La primera reacción de los discípulos es de resistencia a creer. Lo que las mujeres anuncian les parece inverosímil. Será el
Señor mismo quien los vaya recupe-

rando para la fe y venciendo sus dudas.
Para los personajes implicados en
estos acontecimientos, la vivencia
de la Pascua fue una experiencia inesperada y sorprendente. A pesar de
que Jesús les había hablado de su resurrección antes de morir, ellos no
entendían el significado de estas palabras. Lo que vieron y vivieron supe
raba todas sus expectativas, y la salvación que descubrieron en Cristo
resucitado colmaba las esperanzas
que habían puesto en Él. Estaban viviendo un auténtico acontecimiento
de gracia que les llenaba de una alegría tan grande que no se lo podían
creer.
Por ello, fue también una experiencia de auténtica libertad: Cristo resucitado transformó su dolor en alegría; en la oscuridad de la desilusión

y la desesperanza se abrió una luz;
se sintieron libres del miedo que los
llevaba a estar encerrados en una casa y comenzaron a anunciar que Cristo había resucitado, que había sido
constituido Señor, y que sólo en Él encontramos la salvación. Esta libertad
cristiana les dio la fuerza necesaria
para entregarse totalmente a dar testimonio de la verdad de lo que anunciaban.
La gracia de haber conocido a Cristo Resucitado es fuente de la autén
tica libertad cristiana, de esa libertad
de la que nace el verdadero testimo
nio de la fe, que no consiste en hacer
sufrir a los demás por la verdad, sino
estar dispuestos a sufrir por ella; y en
no imponer la fe por la fuerza del poder,
sino dar razón de nuestra esperanza
a todos los que nos lo pidan con delicadeza y respeto.
Feliz Pascua de Resurrección.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa
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◗ Lectura dels Fets dels Apòstols
(Ac 10,34a.37-43)
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja
sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels
jueus, començant per la Galilea, després que Joan
havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com
passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots
els qui estaven sota la dominació del diable, perquè
Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el
que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu
el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués,
no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que
hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els morts. Ell ens ordenà que
prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui
Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els
profetes donen testimoni a favor seu anunciant que
tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»

◗ Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles (Hch 10,34a.37-43)
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que
predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él.
   Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la
tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron,
colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al
tercer día y le concedió la gracia de manifestarse,
no a todo el pueblo, sino a los testigos designados
por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido
con él después de su resurrección de entre los muertos.
   Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne
testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos.
   De él dan testimonio todos los profetas: que todos
los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados».

◗ Salm responsorial (117)
R. A
 vui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-
nos i celebrem-lo. O bé: Al·leluia.
Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eternament el seu amor. / Que respongui la casa d’Israel: / perdura eternament el seu amor. R.
La dreta del Senyor fa proeses, / la dreta del Senyor
em glorifica. / No moriré, viuré encara, / per contar
les proeses del Senyor. R.
La pedra que rebutjaven els constructors / ara corona l’edifici. / És el Senyor qui ho ha fet, / i els nostres ulls se’n meravellen. R.

◗ Salmo responsorial (117)
R. Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. O bien: Aleluya.
Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es
eterna su misericordia. / Diga la casa de Israel: /
eterna es su misericordia. R.
«La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del
Señor es excelsa». / No he de morir, viviré / para contar las hazañas del Señor. R.
La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra angular. / Es el Señor quien lo ha hecho, / ha sido un milagro patente. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Colosses (Col 3,1-4)
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el
Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist,
assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de
dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir,
i la vostra vida està amagada en Déu juntament
amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és
la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb
ell plens de glòria.

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Colosenses (Col 3,1-4)
Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad
los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de
arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto; y
vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.
Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente
con él.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Joan
(Jn 20,1-9)
El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre
de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra
havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n
va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble,
aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han
endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on
l’han posat.» Llavors Pere, amb l’altre deixeble,
sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però
l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre,
s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol
d’amortallar, però el mocador que li havien posat al
cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié
i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès
que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.

◗ Lectura del santo Evangelio según san Juan
(Jn 20,1-9)
El primer día de la semana, María la Magdalena fue
al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro,
y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y
fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo,
a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han
puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino
del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón
Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los
lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrolla
do en un sitio aparte. Entonces entró también el
otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de resucitar de
entre los muertos.

COMENTARI

«Busqueu el crucificat.
Ha ressuscitat,
no hi és aquí»

«A

l·leluia, Crist ha ressuscitat. Veritablement Crist ha ressuscitat» tal com se
saluden els ortodoxos. Aquesta és la
gran notícia, no solament d’avui o d’aquesta
setmana sinó de tot l’any i de tota la nostra vida. Som cristians perquè creiem en Crist ressuscitat. És la gran proclama de Pere: Déu el
ressuscità el tercer dia... tothom qui creu en
ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.
Per això la festa d’avui s’eixampla tota la setmana i tota la cinquantena pasqual; i tots els
diumenges celebrem la victòria del Crucificat
sobre la mort i el pecat.
Aquesta és també la gran notícia de l’evangeli: ell [el jove vestit de blanc] els diu: No tingueu por. Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat. Ha ressuscitat, no hi és aquí. El crucificat
ja no és al sepulcre: Ha vençut la mateixa
mort i per tant no se l’ha de buscar en el lloc
dels morts. Ell és el Vivent per excel·lència.
Per això convoca els seus deixebles: Aneu
a dir als deixebles i a Pere que anirà davant
vostre a Galilea: allà el veureu, tal com ell
us ho havia dit. S’han complert les paraules
dels profetes. Jesús ja havia anunciat que la
mort només era un pas de cara a la resurrecció tot i que els apòstols i els altres deixebles no van acabar d’entendre això de la resurrecció. Per això les dones seguidores de Jesús
van anar a ungir el cos de Jesús, pensant en un
cadàver. Tampoc elles no esperaven la resurrecció. Però Crist ha vençut definitivament la
mort. Aquest és un fet real que ens omple d’alegria. Per això diu: No tingueu por!
Tot això suposa un canvi radical en la nostra vida: Ja que heu ressuscitat juntament
amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on
hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; esti
meu allò que és de dalt, no allò que és de la
terra. Per baptisme nosaltres també vam ressuscitar. Vosaltres vau morir i la vostra vida
està amagada amb el Crist; per això no podem
viure com si encara estiguéssim lligats als valors, a les preocupacions d’aquesta terra, als interessos d’aquest món. Ressuscitats visquem
com a ressuscitats!
Mn. Jaume Pedrós

AGENDA
◗ Dissabte 10, Catedral, a les 11 h, ordenació
sacerdotal de Christian Pinto Corvalán.
◗ Diumenge 11, Càlig, a les 11.30 h, adminis
tració dels sagraments d’iniciació cristiana
a una adulta.
* Aquests actes poden canviar degut a les circumstàncies per la pandèmia de la Covid-19.
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Diumenge de Pasqua
de la Resurrecció del Senyor (B)

