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CANTEM JOIOSOS: JESUCRIST HA RESSUSCITAT!!! 

 
 

El diumenge de Pasqua, el més important de la nostra vida cristiana, confessem que Jesús ha ressuscitat. És la 
raó de ser de la nostra fe i de la nostra vida. Hem viscut intensament els dies de la passió i mort i ara vivim amb 
goig la resur recció de Jesucrist. La intensitat d’aquests dies ens fa cridar ara amb força que el sepulcre està 
buit, que Ell no hi és. I treure el cap i veure les benes a terra, i el sudari enrotllat en un lloc a part. Veure el 
sepulcre buit i creure amb totes les nostres forces. I escoltar la veu de l’àngel que ens anuncia: “No és aquí: HA 
RESSUSCITAT, com havia dit… aneu de pressa a dir als seus deixebles: “Ha ressuscitat d’entre els morts…”. 
 
 
Contemplem les dones, que corren ale gres i impressionades, per donar la notícia als deixebles. És la millor 
notícia de les seves vides. Els ha canviat la vida per sempre. Ia nosaltres també. Avui és dia de córrer i cri dar 
d’alegria. Jesús ens ve a trobar i ens diu: “Alegreu-vos!”. És dia de carreres, d’anar corrent a veure als deixebles, 
a veure el sepulcre buit, a donar la notícia. És temps de posar-se en marxa, de sortir, d’anunciar, de cridar amb 
les nostres vides que Jesús ha ressuscitat. Ho hem de dir ràpid, tothom ho ha de saber. Perquè “fins aquell 
moment no havien entès l’Escriptura: que Ell havia de ressuscitar d’entre els morts”. Ara ja ho hem entès i cal 
compartir-ho i viure-ho. 
 
 
Avui és dia també de donar gràcies pel nostre Baptisme, que ens ha unit a la resurrecció de Jesús, perquè “així 
com Crist va ressuscitar d’entre els morts per la glòria del Pare, així també nosaltres emprenguem una nova 
vida”. Ara que estem units a la resurrecció de Jesucrist, estem cridats a viure d’una manera nova, a deixar enrere 
la nostra vida de pecat, que ha quedat crucificada, i renéixer a una vida nova. Per açò, renovam el nostre 
Baptisme com a signe de la vida nova que volem viure, units a Jesús ressuscitat. I donam gràcies a Déu en 
l’Eucaristia, memorial de la seva mort i de la seva resurrecció. Avui, més que mai, és dia de viure l’Eucaristia 
amb intensitat, amb acció de gràcies, amb fe, amb el compromís de viure de cara als germans, als més 
necessitats, de cara als pobres, que són el rostre d’aquest Déu que ha fet el gran signe de la resurrecció de Jesús 
perquè tots tinguem vida en abundància. 
 
 
També ara és el temps de fer com aquelles dones: anar a anunciar a tothom que Jesús és viu, que viure la nostre 
fe té sentit, que és il.lusionant. No podem quedar a l’espera, hem de convidar, hem d’ajudar als altres a 
descobrir la Joia que tenim. Hem de sortir per places i camins i anunciar amb tota la joia: Jesucrist ha 
Ressuscitat!! 
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