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En aquell temps, les dones, amb
por, però amb una gran alegria, se
n'anaren del sepulcre i van córrer a
anunciar-ho als deixebles. Però tot
d'una Jesús els va sortir al pas i les
va saludar. Elles se li acostaren, se
li abraçaren als peus i el van
adorar. Jesús els digué: «No
tingueu por. Aneu a anunciar als
meus germans que vagin a Galilea.
Allà em veuran».
 
Mentre elles hi anaven, alguns de
la guàrdia van entrar a la ciutat i
comunicaren als grans sacerdots
tot el que havia passat. Els grans
sacerdots es van reunir amb els
notables i prengueren la decisió
d'oferir molts diners als soldats i
donar-los aquesta consigna: «Feu
córrer que els seus deixebles van
venir de nit i van robar el seu cos
mentre vosaltres dormíeu. I si això
arriba a oïda del governador, ja el
convencerem nosaltres que us deixi
tranquils». Ells agafaren els diners
i van complir la consigna rebuda.
Aquesta versió dels fets s'ha
escampat entre els jueus fins al
dia d'avui.

 

FENT CAMÍ...  

"Crist viu!", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=n-GsVYFfWdQ

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
32. D’una altra banda, Jesús ha ressuscitat i ens vol fer participar de la
novetat de la seva resurrecció. Ell és la vertadera joventut d’un món
envellit, i també és la joventut d’un univers que espera amb «dolors
de part» (Rm 8, 22) ser revestit amb la seva llum i amb la seva vida. A prop
d’ell podem beure de la veritable deu que manté vius els nostres somnis, els
nostres projectes, els nostres grans ideals, i que ens llança a l’anunci de la
vida que val la pena. En dos detalls curiosos de l’evangeli de Marc pot
advertir-se la crida a la vertadera joventut dels ressuscitats. D’una banda, a la
passió del Senyor hi surt un jove poruc que intentava seguir Jesús però que va
fugir nu (cf. Mc 14, 51-52), un jove que no va tenir la força per arriscar-ho tot
per seguir el Senyor. En canvi, prop del sepulcre buit, hi veiem un jove
«vestit de blanc» (16, 5) que invitava a perdre el temor i anunciava el
goig de la resurrecció (cf. 16, 6-7).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Creus realment que Jesús ha ressuscitat i ha vençut la mort i tots
nosaltres ressuscitarem? Demanes més fe en la pregària? Pregues pels difunts
de la teva família que ja són prop de Déu? Ell testimoni dels primers deixebles
que van ser transformats per la trobada amb Jesús ressuscitat t'ajuda i
enforteix la teva fe?

7. PARENOSTRE

Aquests dies anem llegint els evangelis de les aparicions pasquals. Ens hem de
fixar en una cosa important: el canvi que suposa en les dones i els
deixebles aquestes aparicions. De tristos, espantats i covards, es
transforma en alegria, coratge i ganes de sortir i anunciar que Jesús ha
ressuscitat! Com pot ser un canvi tan radical? D'estar tancats passen  a
donar la vida per Jesús. Això per nosaltres ens és una prova que realment
Jesús va ressuscitar, no hi ha cap altra explicació d'aquesta transformació en
tantes i tantes persones que al final moltes van arribar fins i tot al martiri.
Qui dóna la vida per una mentida o una invenció? Només es dóna la vida per
quelcom que és cert i que dóna sentit a la meva vida! Ells en són testimonis i
ho van fer!

5. REFLEXIÓ

L'Evangeli d'avui ens mostra com les dones són les primeres que, amb
valentia, esdevenen missatgeres del Crist ressuscitat! Aquesta és la missió
que encara avui tenim tots els cristians: anunciar arreu que Crist ha vençut
la mort i que ens dóna un camí de vida nova.




