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LA PAU COMENÇA DINS EL TEU COR 

 
 

Quan veus imatges de la guerra que destrueix ciutats senceres i es cobra tantes víctimes, imat ges de violència 
cap els més febles i indefen sos, o les injustícies que afecten sempre als més pobres i dèbils, segur que et bull 
la sang davant tant de mal i tant d’horror i desitges que els culpables de tant de dolor paguin per tot el mal que 
han provocat. 
 
Però segurament no repares que les guer res i la violència a gran escala tenen el seu origen i el seu focus en el 
cor humà, un cor com el teu i com el meu, un cor que si no cuides també pot covar sentiments com l’en veja, 
l’odi, la discriminació, la indiferència i la cobdícia. Sentiments que a petita escala també provoquen les seves 
guerres i es cobren les seves víctimes. La guerra, sigui al nivell que sigui, té una gran solució: posar pau dins el 
cor del món, però sobretot procurar que hi hagi pau dins el cor de les persones. 
 
Esteim a les portes de celebrar els dies centrals de la nostra fe i convé que hi arri bem preparats. Convé curar 
les nostres ferides per tal que puguem experimentar els efectes de vida i llibertat que ens dona Crist ressuscitat. 
És un moment favorable perquè tant tu com jo experimentem la força transformadora del perdó i la pau que 
ens dona. 
 
El papa Francesc ho ha dit en vàries ocasions i ja s’ha convertit en un eslògan del seu pontificat: “Déu no es 
cansa de perdo nar-nos, som nosaltres qui ens cansam de demanar-li perdó”. ¿I per què ens cansam de fer-ho? 
Possiblement perquè creguis que sempre falles en les mateixes coses i que ja no val la pena demanar-ne perdó; 
potser pensis que els teus pecats estan en línia amb les faltes que tothom comet; potser t’han fet creure que 
Déu no et perdonarà; o bé sents que no fa falta demanar perdó. Mentre tots aquests sentiments bullin en el 
teu interior no tindràs pau perquè evitaràs experimentar l’abraçada amorosa del Pare que sempre ens perdona. 
 
La Quaresma és un temps propici per què puguis experimentar la misericòrdia de Déu en el sagrament de la 
reconciliació. El papa Francesc va instaurar les 24 hores per al Senyor que hem celebrat precisa ment per 
facilitar l’accés al perdó sagra mental i les diferents parròquies i comuni tats també organitzen aquests dies 
cele bracions penitencials per tal que puguis deixar-te abraçar per Déu. Cada vegada que reps el perdó de Déu 
a través del sagrament Ell et diu d’una forma real, clara i concreta: jo t’absolc, jo t’estim, jo et per don, jo 
t’abraç, jo t’acompany. I una vegada experimentes aquest perdó tens la gràcian ecessària per perdonar qui t’ha 
ofès, qui t’ha fet mal, qui provoca en tu sentiments poc humans i poc cristians. 
 
Si vols que en la nostra societat i en el nostre món hi hagi pau, et convit a que comencis a fer-ho realitat posant 
pau en el teu cor. 
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