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L’alegria de l’entrada triomfal a Jerusalem no va durar be poc. Empresonat per les 
forces de seguretat del Temple, Jesús no dubta més : el Pare no ha accedit al seu 
desig ben humà d’escapar-se de la mort. Els deixebles han fugit, està sol.

El silenci del les últimes hores de Jesús és esfereïdor. Només queden algunes de 
les seves Paraules mentre moria a la Creu. Paraules breves que ajuden els primers 
cristians a no descuidar, a guardar ben viva aquesta flama que Ell Crucificat havia 
encès.

Lluc ens transmet les de la crucifixió. Paraules que — entre crits de dolor i trèmols 
revelen allò que hi ha de veritat en el Cor de Jesús : “Pare, perdoneu-los, que no 
saben el que fan.”
Jesús va demanar als seus seguidors “d’estimar els enemics”, de “pregar per 
aquells que els persegueixen”. És el mateix Jesús que mor, perdonant. 
Amb Ell, la Creu esdevé el lloc de on sorgeix el perdó.

Aquesta demanda que fa al Pare per a tots els crucificats de tots els temps, l’hem 
d’entendre com el gest sublim que revela la Misericòrdia i el Perdó infinit de Déu. 
És el gran missatge que ens deixa Jesús : “No dubteu mai de la Misericòrdia 
infinita del vostre Pare.”

També aquest crit terrible : “Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat ?” 
Paraules pronunciades en una solitud total, amb una sinceritat entranyable : “Per 
què ? Per què no contestes ? On ets Tu que tant he estimat ?” Per resposta, 
només el silenci.

El crit de Jesús és el crit de totes les víctimes de l’història — fins aquests germans 
d’Ucraïna martiritzats despietadament per un exercit rus enfollit — demana a 
entendre perquè tantes injustícies, perquè tants sofriments. Aquest crit en els llavis 
del Crucificat apel.la una resposta de Déu, més enllà de la mort. Per què ens 
abandones, per què no contestes als crits de tots aquests innocents ? 

Lluc recollirà una una última Paraula, més enllà de l’angoixa, Jesús, en un últim crit 
guardarà al Pare tota la seva confiança : “Pare, confio el meu alè a les vostres 
mans.” 
Res ni ningú no l’ha pogut separar d’un Pare que el va enviar, inspirar i sostenir a 
cada moment. Jesús acaba la seva missió posant-ho tot entre les seves mans. El 
Pare que trencarà definitivament el silenci amb la Resurrecció. 
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Celebrarem avui la Passió del Senyor,  Dijous, el seu Sant Sopar, Divendres la seva 
Mort i dissabte, la seva Resurrecció. Acollim aquestes últimes Paraules, deixem-
les entrar en els nostres cors i submergim-nos en el silenci  de la Creu per 
que aquestes Paraules ens portin a la Llum i a l’alegria del matí de Pasqua.
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