FESTA DE LA SANTA CREU D’ANGLESOLA
Anglesola, 3 de maig de 2022

Des de fa més de 800 anys el poble d’Anglesola conserva amb respecte i veneració una
preuada relíquia de la creu del Senyor, conservada en un antic reliquiari d’argent, que
es venera en la capella de l’Església parroquial, construïda en 1693. Avui celebrem amb
joia la festa de la santa Creu, que ens invita a aprofundir en el significat de la creu de
Jesucrist i a descobrir a què ens compromet aquesta devoció.
Per què va morir a la creu?
La mort de Jesús a la creu va ser un fet tràgic que va desconcertar completament als
seus deixebles. No podien entendre per què el Messies havia de patir i morir en aquell
terrible instrument de suplici. Per això es preguntaven: per què va morir Jesús? Per
què va haver de patir el Mestre? La primera resposta va ser que va morir pels nostres
pecats. Així apareix en les primeres confessions de fe. Sant Pau ho resumeix dient:
"Entregat a la mort per perdonar-nos els pecats i ressuscitat per fer-nos justs" (Rm 4,
25).
Però els cristians es seguien demanant: i, per què va morir pels nostres pecats? I la
resposta que va il·luminar la fe de l'Església va ser: perquè ens estimava! Sant Pau ens
dirà: "Crist ens va estimar i es va entregar a si mateix per nosaltres" (Ef 5,2). En el
diàleg que manté amb el fariseu Nicodem, Jesús li vol fer comprendre això. Ho acabem
d'escoltar en l'Evangeli: "Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic,
perquè no es perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna".
Només hi ha una raó de la passió i la creu: l'amor de Déu, un amor que no és resposta
al nostre amor, sinó que va per davant, perquè ell sempre ens estima primer (cf. 1Jn 4,
10). Per tant, Jesús va patir i va morir lliurement per amor, no per casualitat, ni per
necessitat, ni per fosques maquinacions o per altres raons de la història, sinó perquè
ens estima.
Déu estima tant el món
L'amor de Déu a l'home és extraordinari. S'ha manifestat creant tot l'univers i al mateix
ésser humà; I també prenent cura del seu poble Israel al llarg de la seva història i fent
aliança amb ell i s'ha manifestat, sobretot, en Jesús de Natzaret, que no només parla
de l'amor de Déu, sinó que Ell és el mateix amor de Déu fet carn. Durant tota la seva
vida va manifestar l'amor del Pare als petits, als pobres, als marginats, als deixebles, als
malalts, a les dones, als pecadors. I, finalment, va oferir la prova suprema d'aquest
amor a la creu. Sant Joan Pau II deia que la creu col·locada en el Calvari emergeix de
l'amor de Déu com a resposta a la injustícia de l'home; la creu neix de l'amor i es
completa amb amor i per això és salvadora (Dives in misericòrdia, 7).

Contemplant la creu de Crist podem endevinar aquest amor que arriba a l’extrem. Per
saber quant ens estima Déu podem pensar en el sofriment de Crist a la creu. No només
el terrible sofriment físic que suposa la creu, sinó sobretot el sofriment espiritual, que
el va portar a dir a Getsemaní "sent a l’ànima una tristor de mort" (Mc 14, 34) i a suar
sang. Els primers cristians no podien sinó repetir: ¡tant va estimar Déu el món! A la
creu cada un de nosaltres hem estat estimats, perdonats, curats. Per això la creu és per
a nosaltres font de salvació, com va ser l'estendard amb la serp per al poble d'Israel. El
Fill de l'home ha estat elevat sobre la terra perquè tot qui creu en Ell tingui la vida
eterna.
Crist ens segueix estimant
Algú podria pensar: és veritat que ens ha estimat a la creu, però això va passar fa dos
mil anys. Jesús va estimar molt quan va viure a la terra, però ara ja no hi és entre
nosaltres. Això pensaven dos deixebles que anaven camí d'Emaús: "Fa tres dies que va
succeir això". Recordaven aquest amor com alguna cosa del passat. Però
s'equivocaven, perquè Jesús ressuscitat els seguia estimant i caminava amb ells.
També nosaltres ens equivoquem quan pensem que l'amor de Crist és una cosa del
passat. Crist ressuscitat ens segueix estimant amb un amor etern. Cada un de nosaltres
som estimats pel cor de Crist, de la mateixa manera que vam ser estimats al Gòlgota.
Creure en l'amor
Podem demanar-nos ara: ¿què hem de fer nosaltres? ¿Com respondre a aquest amor?
Algú podria pensar que la resposta és estimar nosaltres a Déu. I és cert, però abans hi
ha una altra cosa important. Un altre podria dir: estimar els altres com Déu ens ha
estimat. També és cert, però abans hi ha una altra cosa i és creure en aquest amor. El
primer és creure en l'amor de Déu. Això vol dir sorprendre'ns i meravellar-nos que el
Déu que ha creat el món hagi volgut venir en persona i patir enmig nostre. Hem de
sorprendre'ns davant un amor tan extraordinari, com ho fa ver St. Pau – Crist ens va
estimar i es va entregar a si mateix per nosaltres-, i com St. Joan –Tant estimà Déu el
món... - Són frases que expressen la sorpresa de l'Església primitiva i que nosaltres
podem repetir.
I nosaltres, ¿creiem de veritat que Déu ens estima? Penso que no ho acabem de creure
del tot, perquè si així fos veuríem d'una altra manera la nostra vida, les coses que ens
passen i als altres. Vivim en un món que no creu en l'amor. Hi ha massa persones
ferides, indignades, decepcionades, traïdes, que tenen por d'estimar i de ser estimats,
perquè tenen experiència del dolor que suposa veure’ns enganyats.
I, no obstant això, el món necessita creure en l'amor de Déu. Quan venerem la santa
creu i contemplen a Crist penjat a la creu continuem proclamant que l'amor de Déu ha
estat extraordinari i que aquest amor ens dona la vida, ens cura, ens salva.

Pregoners de l'amor
La persona que en té experiència d’això, es converteix en pregoner d'aquest amor.
Aquesta és la nostra missió. És urgent tornar a proclamar l'Evangeli de l'amor de Déu a
la creu de Crist. Es precís dir a l'home que Déu l'estima. El Papa Francesc concentra en
aquestes paraules el missatge que hem de transmetre: "Jesucrist t'estima, va donar la
seva vida per salvar-te, i ara és viu al teu costat cada dia, per il·luminar-te, per enfortirte, per alliberar-te" (EG.164). Això és el que hem de transmetre. Serem capaços de fer
arribar aquest missatge a la gent d’aquest poble? Penso que la vertadera devoció a la
santa creu es manifesta fent sentir a tothom aquest amor salvador de Crist a la creu.
Però per a fer això no basten les paraules. Es necessari mostrar aquest amor estimant
nosaltres, perdonant com ell va fer-ho, sent sembradors de reconciliació i de pau. Hem
de mostrar a tots que continua sent possible estimar com Ell ens va estimar, fins a
l'extrem.
Ja veieu el que suposa donar culte a la santa creu. A Crist crucificat li demanem que
ens ensenyi a ser de veritat deixebles seus, persones que han descobert l'amor
immens de Déu manifestat a la seva creu, persones que creuen en aquest amor i que
ho proclamen amb la seva paraula i amb la seva vida.

