Crist ha ressuscitat!
1- Surt corrents i comprova que no és mort, que viu! (Jn 20, 1-9).
No és el moment adequat per a les llàgrimes. El Senyor ha canviat de casa, s’ha
mudat. Del sepulcre s’ha endinsant directament en el teu cor.
2- Escolta com et crida pel teu nom. (Jn 20, 10-18)
Jesús et diu: «Ves i anuncieu als teus germans». He vist al Senyor, és viu, ha complert
la seva promesa, no ens ha fallat, m’ha somrigut, m’ha reconegut...M’ha cridat pel meu
nom!
3- Salta d’alegria (Jn 20, 19-21)
Obre les portes de la teva vida. Jesús hi vol entrar. Vol hostatjar-se en el teu cor, al
costat de la teva gent. S’han acabat les pors. Alegria!
4- Rep el seu alè, el seu esperit (Jn 20, 22-33)
L’esperit Pasqual. La seva força, la seva alegria, la seva paraula, la seva Vida. Veuràs
com el teu cor s’omple del seu amor i mai més tornaràs a veure el got (de la teva vida)
mig buit, sinó ple...
5- Toca les seves llagues (Jn 20, 24-29)
Mira al teu voltant. Deixa de contemplar el teu melic i observa al teu voltant: les llagues
de Crist no es confonen. Apropa la vida a la dels teus germans més necessitats i
comprovaràs que Jesús viu en cadascun d’ells.
6- Tira la xarxa (Jn 20, 1-9)
La teva vida ha de canviar. Has de donar pas a una persona nova. Seguiràs pescant,
estudiant, treballant...Però, si tu confies en Ell, la teva vida, els teus estudis, les teves
xarxes s’ompliran de tantes benediccions que... Fes la prova!
7- Obre els teus ulls i el teu cor i reconeix-lo en l’Eucaristia (Jn 21, 15-19)
Jesús ha volgut quedar-se amb tu en un tros de pa...canvia el menú del teu cor. El
Senyor saciarà, i de quina manera, la teva fam de justícia, de pau, de felicitat, d’amor.
8- Manifesta-li el teu amor (Jn 21, 15-19)
Una, dues, tres...les vegades que siguin necessàries. Cada vegada que cuidis dels
teus germans més dèbils, cada cop que et preocupis i t’ocupis dels teus germans més
petits estaràs dient-li al Senyor: «Sí, t’estimo!»
9- Converteix-te en el seu deixeble estimat (Jn 21, 20-22)
Jesús t’ha triat a tu per a què duguis a terme la seva missió: la de construir un món
més just, més fraternal, més humà. Ni miris cap a un altre costat. Tu ets l’amic
predilecte!
10- Tingues encesa la llum de la seva Paraula (Jn 21, 24-25)
Passa a ser evangeli de Jesús, Bona notícia per al Regne. Segueix escrivint, a través
de la teva vida, nous capítols de la història més bonica de la humanitat.
BONA PASQUA!

