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Jesús, la Pasqua és un temps important per adonar-me de com vols que jo sigui cristià.
És un temps perquè em diguis que soc important per a tu i per il·lusionar-me amb el que
visc cada dia: a l’escola, a casa, quan faig esport, quan jugo amb els meus amics, amb la
meva família, quan toca treballar...
Vols que sigui com la sal que dona sabor al menjar o com la llum que il·lumina la foscor.
Sense sal i llum no res és el mateix; i, encara que sigui una petita quantitat, quin gust
poder comptar amb elles!
Tots podem ser testimonis teus si ajudem a d’altres a saber que has existit. El món
necessita testimonis, persones que confiïn en Tu, que siguin generosos, que parlin als
altres de Tu i comparteixin el que tenen amb els altres.
(Adaptació de Lc 24, 35-48)
Els deixebles estaven molt confosos. Resulta que no tots entenien això de la Resurrecció
de Jesús. Uns l’havien vist pel camí. Uns altres explicaven que se’ls havia aparegut. Però
altres no l’havien vist i no sabien què pensar.
Un dia, estaven parlant de tot això quan va tornar a aparèixer Jesús en mig d’ells. Però,
enteneu-me bé, quan Jesús s’apareixia ara, era una mica diferent a quan estava viu. Per
això no sempre el reconeixien. Així que alguns es van espantar o pensaven que era un
fantasma. Jesús va riure i els va dir amb tendresa: “Que en sou de beneits! No tingueu
por. Mireu les meves mans i els meus peus. Soc jo en persona”. I quan deia això els
ensenyava les mans. Ells miraven però, tot i així, no sabien què fer. Llavors els va dir: “A
veure, teniu alguna cosa per menjar?” Ells li van oferir un tros de peix a la brasa. I Ell es
va posar a menjar. Llavors sí que el van reconèixer perquè havien menjat junts tantes
vegades, en els camins...
Jesús els va anar explicant les escriptures, que el que havia passat era el que contaven
els llibres antics. Els deia que ja estava escrit des d’antic que el Messies havia de
ressuscitar al tercer dia. I els va fer un encàrrec: que anunciessin a tothom aquesta bona
notícia.
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Per als deixebles era estranya aquesta nova manera d’estar Jesús amb ells.
Però tanca els ulls, para atenció al teu cor...
Fixa’t en com batega...
I també sent...
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Tu tampoc veus Jesús davant teu, però moltes vegades saps que està amb tu i que
et dona calma i alegria. També et demana que t’impliquis i et repeteix que necessita
de tu. Però ho fa amb tendresa i estant sempre amb tu. Ho saps amb el cor.
Escolta la lletra de la cançó. Fixa’t en el que explica, que Jesús ens envia a anunciar
una bona notícia, a ser sal que dona sabor, a estimar, a ser testimonis de Jesús o a
sembrar esperança i alegria...
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Sigues llum del món
que ningú no pot amagar
la fe en Jesús ressuscitat
Sigues Llum del Món
(Canta la teva fe)
Ets jove! Tens força!
Sents dins com un foc que crema!
Però dubtes! I ho deixes!
I et dius que no val la pena!
Ofereix la teva vida, no et facis el sord...
Dona testimoni a tot arreu del meu Amor!
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Veus guerra! Pobresa!
I sents com un foc que crema!
Però et gires! T’amagues!
I dius: no és el meu problema!
Sents l’odi! I l’enveja!
Dins teu com un foc que crema!
Et tanques! T’enfades!
I el cor s’esllangueix de pena!

I llavors: Jesús vol que tu també omplis el món de llum i d’esperança. Què respon el teu cor?
Viure amb esperança és creure que tot pot anar millor si cadascú fa el que li és possible. Déu
ens ajuda, però només si jo també hi col·laboro.
Pensa una estona com pots ser tu el seu testimoni i explica-li a Jesús, com li parles a un amic.

Acabem repetint i sentit cada frase, per dir-li a Jesús que pot comptar també amb
nosaltres.
Gràcies Jesús per estar en mi.
i recordar-me que m’estimes.
Gràcies per voler que sigui el teu testimoni.
i parli als altres de Tu.
Quan no sàpiga què dir,
quan estigui trist o cansat,
Quan visqui il·lusionat i content,
sempre em recordaré de Tu,
i et diré: ‘Aquí estic, compta amb mi!’

En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, Amén.

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Àlex Domènech,
Adrià Playà, Bruna Ramírez i Júlia Vicién, de Jesuïtes Casp –
Sagrat Cor de Jesús, que han posat la veu en off al projecte.

