MISSA DE LA PASSIÓ DEL SENYOR
Homilia pronunciada a la catedral de Vic, el dia 1 d’abril del 2012
Hem escoltat amb atenció i devoció el relat de la passió del Senyor segons sant
Marc. I havent-ho fet no podem restar impassibles com si no haguéssim sentit res. La
nostra resposta, en el fons del nostre cor i en els nostres llavis, ha de ser com la que
acabem d’escoltar en llavis del centurió romà, testimoni de la mort de Jesús: És veritat,
aquest home era el Fill de Déu.
Sí, nosaltres reconeixem a la llum de la fe, a la llum de la gràcia de l’Esperit
Sant, que Jesús és el Fill de Déu que ha mort en la creu per la nostra salvació. I a la llum
d’aquesta fe prenen relleu tots els gestos i les paraules de Jesús en la seva passió i mort.
El Fill de Déu ha passat realment pel sofriment humà i per la mort humana, per
arrencar-nos del poder del pecat i de la mort. Ell és el vencedor del pecat i de la mort.
La seva victòria és la nostra victòria, si en ell creiem, en ell esperem i a ell estimem. En
el misteri de la creu, del sofriment i de la mort redemptora de Crist es manifesta la
meravella de les meravelles de l’amor de Déu per la humanitat. Mirant Crist mort en la
creu tota persona pot dir, manllevant les paraules de sant Pau: Jesús m’ha estimat i s’ha
lliurat a la mort per mi (cf. Ga 2,20).
L’acció pròpia de l’Esperit Sant en el cor de l’home és la de manifestar-li que la
creu de Crist, la seva mort en la creu, té relació amb tots i cada un dels homes i dones de
qualsevol lloc del món i qualsevol moment de la història, del present i del futur. La
causa de la mort de Crist no ha estat solament la maldat del dirigents del poble jueu, la
traïció de Judes o la covardia del governador romà. La causa de la mort de Crist és el
pecat de la humanitat, el pecat original i tots els pecats de la humanitat. També els meus
pecats, els nostres pecats! Aquesta relació entre el meu pecat i la creu de Crist solament
la pot posar en evidència al cor de la persona humana l’Esperit Sant, que suscita la fe
cristiana que reconeix que Jesús, el Fill de Déu, ha mort en la creu per alliberar-nos del
pecat i de la seva conseqüència: la mort, i mort eterna.
És això el que el pintor Josep Maria Sert va plasmar en les pintures que ornen la
nostra catedral de Vic. En l’absis es representa amb força la crucifixió de Crist i en les
pintures que apareixen envoltant l’altar major actual, apareix el misteri del pecat
original. Per aquest pecat entrà la mort al món i en Adam tots hem pecat. La realitat del
pecat és el misteri d’iniquitat, el misteri d’impietat que acompanya la història de la
humanitat i que tots experimentem en el nostre cor, com a temptació o com a caiguda.
Sense el misteri del pecat original no podem entendre la mort de Crist, i sense la creu de
Crist no podem entendre el misteri d’iniquitat del pecat, que mostra tota la seva força en
la mort del Fill de Déu.
L’Esperit Sant ens mostra la mort de Crist en relació al pecat, però també ens
mostra la realitat de la misericòrdia divina. En el pecat més gran de la humanitat: matar
el Fill de Déu, es manifesta el do més gran. Déu, amb el seu amor misericordiós, ens
lliura el seu Fill, perquè el seu sacrifici amorós sigui la salvació, la llibertat de tots els
homes, de tota la humanitat. L’esdeveniment de Crist, el Fill de Déu, mort en la creu és
l’expressió suprema i definitiva de l’amor misericordiós de Déu per la humanitat. El
pecat arriba al cor de Déu, el pecat és ofensa a Déu, perquè la mort de la seva criatura
produeix en el cor de Déu el «dolor», ja que ell no pot deixar d’estimar la criatura que
ha creat per amor i sap que solament estimant-lo a ell arribarà a la seva plenitud, a la
seva realització.
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L’amor ha estat més fort que el pecat i l’odi que comporta. El dolor d’amor de
Déu es manifesta en la passió i mort de Jesús, el Fill de Déu. Les paraules de Jesús que
precedeixen el gran crit abans de la mort ens deixen sempre el cor trencat: Déu meu,
Déu meu, per què m’heu abandonat? El Fill de Déu experimenta en el seu cor
l’abandonament del Pare. El dolor de Déu, el dolor del Pare, el dolor del Fill arriben a la
seva expressió màxima, per tal que el poder del pecat i de la mort siguin destruïts per
sempre. El dolor de Déu és expressió d’amor en el seu grau més alt. No hi ha cap altre
amor més gran que aquest. Millor encara, no hi ha cap altre amor que el que es
manifesta en la mort del Fill de Déu en la creu.
Llegim en la Carta als Hebreus: La sang de Crist, que per l'Esperit etern s'ha
ofert ell mateix a Déu com a víctima sense cap defecte, amb molta més raó purificarà la
nostra consciència de les obres que porten la mort, i podrem donar culte al Déu viu
(9,14). Aquestes paraules manifesten la presència del mateix Esperit Sant en el sacrifici
redemptor de Jesús. El beat Joan Pau II ens ensenya: «El Fill de Déu, Jesucrist, com a
home, en la fervent oració de la seva passió, va permetre que l’Esperit Sant, que ja havia
impregnat íntimament la seva humanitat, la transformés en sacrifici perfecte, mitjançant
l’acte del seu amor, com a víctima d’amor en la creu. Ell sol va oferir aquest sacrifici...
Però el va oferir “per l’Esperit etern”; la qual cosa vol dir que l’Esperit Sant va actuar
de manera especial en aquesta autodonació absoluta del Fill de l’home per transformar
el sofriment en amor redemptor» (beat Joan Pau II, Dominum et vivificantem, 40).
Oh cristià, que celebres la missa en el Diumenge de Rams, mira d’on ha nascut
la teva llibertat, la teva vida de fill de Déu: de la creu de Crist, de la mort en la creu del
Fill de Déu. Mira com el Pare lliura per amor el seu Fill per tu. Mira com Jesús, el Fill
de Déu, ple de l’amor de l’Esperit Sant s’ofereix com a víctima d’amor per tu. Mira
d’on has nascut i quina és la dignitat que has rebut com a do de pur amor, gratuït i sense
cap mèrit, i viu d’acord amb la llibertat i la salvació que has rebut de la mort de Crit en
la creu.
Santa Maria, Maria, Mare de Déu, mare dolorosa al peu de Crist, mostreu-nos el
vostre Fill que mor pel nostre amor en la creu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en
l’hora de la nostra mort. Amén.
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