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Homilia de la Vetlla Pasqual
Homilia del Sr. Cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la Vetlla Pasqual. Catedral
de Barcelona, 30 de març de 2013 Estem celebrant la Vetlla Pasqual per
commemorar la Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. Ha ressuscitat
veritablement. Al·leluia! Al·leluia! Pasqua és la festa de la nova creació. Jesús ha
ressuscitat i 搀攀o䩩o䫠de idea .13lua[...]al
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Catedral de Barcelona, 30 de març de 2013
Estem celebrant la Vetlla Pasqual per commemorar la Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist.
Ha ressuscitat veritablement. Al·leluia! Al·leluia!
Pasqua és la festa de la nova creació. Jesús ha ressuscitat i no morirà mai més. Ell ha obert la
porta cap a una nova vida que ja no coneix ni la malaltia ni la mort. Tertulià, en el segle III,
referint-se a la resurrecció de Crist i a la nostra resurrecció digué: “Carn i sang, tingueu
conﬁança, gràcies a Crist heu adquirit un lloc en el cel i en el regne de Déu” (CCLII, 994).
Amb la resurrecció de Jesús s’ha obert una nova dimensió per a l’home. La creació s’ha fet
més gran i més espaiosa. La Pasqua és el dia d’una nova creació, però precisament per això,
l’Església comença la litúrgia amb l’antiga creació per tal que aprenguem a comprendre la
nova. Aquesta nit santa, a l’inici de la litúrgia de la Paraula, hem llegit el relat de la creació
del món.
¿Què vol dir amb el relat de la Creació? Déu creà la llum i la llum fa possible la vida,
l’encontre, la comunicació, el coneixement i l’accés a la veritat. I fent possible el
coneixement, fa possible la llibertat i el progrés. La llum és també expressió del bé, que és
lluminositat.
En la gran festa de la Pasqua, en el matí del primer dia de la setmana, Déu va tornar a dir:
“Que existeixi la llum”. Abans havia vingut la nit de l’hort de Getsemaní i del Calvari, l’eclipsi
solar de la passió i mort de Jesús, la nit del sepulcre, el Dissabte Sant. Però ara torna a ser el
primer dia, comença la creació totalment nova. Per la resurrecció de Jesús, la vida és més
forta que la mort; el bé és més fort que el mal; l’amor és més fort que l’odi; la veritat és més
forta que la mentirà. La tenebra dels dies passats es dissipa quan Jesús sorgeix de la tomba i
es fa ell mateix llum per a Déu. Amb la resurrecció de Jesús, la mateixa llum torna a ser
creada. Ell ens porta tots rere d’ell a la vida nova de la resurrecció i venç tota forma
d’obscuritat i tenebra. La Pasqua és el Dia que Déu ha obrat, és el Pas del Senyor per la
creació i per les nostres vides il·luminant-ho tot i donant la novetat de la resurrecció.
En la Vetlla Pasqual, la nit de la nova creació, l’Església presenta el misteri de la llum amb un
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símbol molt humil: el ciri pasqual. Aquesta és una llum que viu en virtut del sacriﬁci. La llum
del ciri il·lumina consumint-se a sí mateix. Dóna llum donant-se a si mateix. Així representa
molt bé el misteri pasqual que celebrem de Crist que es lliura a si mateix, i d’aquesta manera
dóna molta llum.
El simbolisme del ciri pasqual és més ampli encara. La llum del ciri és foc. El foc és una força
que forja el món, un poder que transforma. I el foc és calor. També amb tot això es fa visible
el misteri de Crist ressuscitat. Crist, que és llum, és també foc i calor que destrueix el mal,
transformant així el món i a nosaltres mateixos i fa present la calidesa i la bondat de Déu.
En l’himne de l’Exsultetse’ns ha recordat que el ciri de cera es deu principalment al treball de
les abelles. Així tota la creació entra en joc. En e ciri pasqual, la creació es converteix en
portadora de llum. És la bondat impresa per Déu a la creació i que ens fascina moltes
vegades i que contemplant-la amb la llum de la raó podem arribar a l’existència de Déu,
creador del cosmos.
La novetat de la resurrecció de Jesús fa possible que els cristians visquem en aquest món,
usem i gaudim de les coses d’aquí a baix, sense oblidar que som abans que res i sobretot
ciutadans del cel. L’apòstol Pau ens diu “Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist,
cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és
de dalt, no allò que és de la terra”. Aquesta actitud ens ajuda a viure despresos de les coses
d’aquest món i a compartir-les amb els germans més necessitats.
La Pasqua és la festa de les festes per als cristians i el fonament més pregon de l’esperança
cristiana i de la nostra alegria, malgrat les diﬁcultats que experimentem en aquest món.
Jesús ressuscitat torna entre nosaltres en l’Eucaristia i la seva presència és font de la nostra
joia pasqual. I Jesús mort i ressuscitat en l’Eucaristia ens dóna el seu Cos i la seva Sang com
a aliment per tal que ell estigui en cadascú de nosaltres i nosaltres en ell.
La joia de Maria, la mare de Jesús, dels Apòstols i de les santes dones fou immensa quan
tornaren a veure Jesús després de la seva mort en el Calvari. Aquesta és també la nostra
alegria i la nostra joia aquesta nit santa, en aquesta Vetlla Pasqual, i ho considerem un do
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preuat que el Senyor ens fa, estant vivent aquí enmig nostre en aquesta celebració litúrgica.
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