DNI PER A LA QUARESMA
Fa més de vint segles uns homes van escollir el poder per humiliar Jesús, la violència per a penjarlo d'una creu... Avui, 2.000 anys després, la majoria dels que ens declarem cristians hem escollit la
indiferència perquè Jesús no trastoqui gaire les nostres vides ... et convidem a què en aquest temps
de Quaresma revisis la teva vida com a cristià, com deixeble de Crist.
Només així, podràs, uns dies després, reconèixer en el camí d'Emaús i gaudir per sempre de la seva
companyia. Converteix-te. De cor. No et preocupis per la façana, per l'embolcall. Jesús et coneix
de sobres, no intentis enganyar-li amb «penitències de tot a cent.» Esquinça el teu cor, no les teves
vestidures. Situa't. Utilitza per a aquesta finalitat «el GPS dels evangelis.» Ves al desert on
t'esperen molts dubtes, temptacions ... Però no fugis, Jesús no et deixarà sol, si confies en ell,
sortiràs victoriós. Dejuna. Aixeca't cada dia amb fam de justícia. Acudeix a l'escola o a l'institut
amb fam de solidaritat. Relaciona't amb els teus germans amb fam de fraternitat. Acull les proves i
les contrarietats amb fam de fe i finalitza la jornada amb fam de Déu.
Resa. Tanca les portes dels sorolls, de les presses, del compliment. I, aquí, en el secret, a l'interior
del teu cor estima i parla a Déu dels homes i als homes de Déu; doncs el qui no estima res sap de
pregària i no sap d’amor aquell qui no prega.
Escolta. Precisament perquè Déu t'ha donat una boca i dues orelles, escolta el doble del que parles.
Posa «a quarantena» la teva llengua i escolta la bella melodia que Déu, a través de les ones dels
teus germans, posa cada dia en el teu cor. Santificat. Déu, a través d'aquest temps de gràcia,
t'envia un missatge: «La creu és sobretot una declaració d'amor.» Tot i que hi hagi gent al teu
voltant que segueixi preferint un cristianisme de butaca, tu aposta per un cristianisme de creu.
Mira. Al teu voltant. No és la quaresma un temps per a caminar sol. Al teu costat, Jesús continua
caient una i altra vegada sota el pes de la creu. Només els que tenen ulls poden veure les
necessitats dels altres i convertir-se en cirineus de tantes persones que segueixen recorrent el camí
del Calvari un dia sí i un altre també.
Estima. Sense amor no entendràs Déu, perquè Ell és això, precisament Amor. Combat els dubtes,
els fracassos, les creus, el dolor... a força d'amor. No oblidis que si patint s'aprèn a estimar,
estimant s'aprèn a patir. Si estimes, la Pasqua, la resurrecció, la joia d'un Déu-Amor brollarà, i de
quina manera, en la teva vida i en la dels teus germans... Fes la prova!

