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RESSÒ DE LA PARAULA

Camí de justícia i misericòrdia (VII). Pasqua de l’Església
Recordem que el conflicte entre "justícia
i misericòrdia" era motivat per la necessitat
de tenir una resposta als problemes que
viu avui l'Església (exigència de llei o perdó,
normes justes o gràcia, sanció o
misericòrdia). A més desitgem recórrer el
camí quaresmal també com a Església,
sense evadir-nos en una simple reflexió o
cap a pràctiques que aportin solucions
fàcils, sinó endinsant-nos en el procés de
conversió, propi d'aquest temps litúrgic.
La conversió és exactament la
participació en el Misteri Pasqual de Crist.
És fer d'aquest misteri alguna cosa
concreta, personal i pròpia en la vida. Així,
hem de dir que l'Església –no sols cadascú–
ha de morir i ressuscitar amb Crist si vol
convertir-se, purificar-se, avançar i créixer.
Sobre això, alguns solen parlar
d’"Església crucificada". Amb aquesta
expressió es refereixen, o bé a l'Església en
els pobres sofrents, o bé a l'Església
perseguida com a tal. Certament l'Església
pateix i mor en tots els seus fills que
participen en qualsevol forma de mort:
pobres,
malalts,
marginats,
sols,
perseguits... També mor l'Església quan
fracassa, comet errors o peca. Són morts
que, com cadascú, ha d'assumir amb totes
les conseqüències. La carta als Colossencs
ens recorda: “Feu morir, doncs, allò que en
vosaltres
és
terrenal:
immoralitat,
impuresa, passions, mals desigs i l'amor al
diner, que és una idolatria... desfeu-vos de
tot el que sigui ira, enfuriment, dolenteria,

injúries, paraules deshonestes” (cf. Col 3,58).
Altres es fixen en l'Església ressuscitada,
i fins i tot glorificada. Amb això no podem
anomenar l'Església triomfalista o l'Església
que mereixeria elogis de qualsevol
institució humana. Aquesta Església és
enganyosa i fàcilment manipulable pel
poder. L'Església ressuscitada és la que
descriu la carta als Colossencs o el llibre de
l'Apocalipsi. És l'Església que viu i
transparenta la resplendor de Crist
ressuscitat.
De Crist ressuscitat neix una Església:
• On Crist és tot en tots
• Els membres de la qual es revesteixen
de compassió entranyable, de bondat,
humilitat, mansuetud, paciència, perdó
mutu i amor que tot ho unifica
• En la qual regna la pau, la Paraula de
Déu impregna el diàleg fratern
• I que fa ressonar incessantment el
cant de lloança i agraïment (cf. Col 3,11-16)
Aquesta Església és un Poble i comunitat
de germans que ja ha ressuscitat. Però "la
vostra vida està amagada en Déu
juntament amb el Crist. Quan apareixerà el
Crist, que és la vostra vida, també vosaltres
apareixereu amb ell plens de glòria" (Col
3,3-4).
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