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LAETARE. La Quaresma és el camí cap a la Pasqua i és bo que es noti 
l’accent joiós de la seva proximitat.  

L’evangeli d’avui és marcat per la frase de Jesús: «Jo sóc la llum del 
món». La seva Vida, la seva Paraula, la seva Mort i Resurrecció són la 
llum veritable de Déu que brillà enmig de les nostres obscuritats, i omplí 
el món d’amor, de perdó, de  pau, de llibertat, d’esperança.   

En el pròleg, Joan ja havia dit: «Existia el qui és la llum veritable... i als 
qui creuen en el seu nom, els ha concedit de ser fills de Déu» (Jo 1,9-12). 
I la carta als Efesis que avui hem llegit diu: «Ara que esteu en el Senyor, 
sou llum» (Ef 5,9). És un ressò del sermó de la muntanya en el que Je-
sús digué: «Vosaltres sou la llum del món» (Mt 5,16).  

En la Vetlla Pasqual, i dins la foscor d’aquella Nit Santa, cada fidel en-
cendrem el nostre ciri en el ciri pasqual, símbol del Crist ressuscitat. 
Aquest gest és signe i desig. Signe que la nostra fe és il·luminada per la 
llum de la Pasqua i desig que aquesta llum ompli de claror tota la nostra 
vida. L’existència cristiana ha de ser lluminosa: Som fills de la llum! 

I sant Pau, en la carta als Efesis afegeix: «Ara que esteu en el Senyor, 
sou llum; viviu com els qui són de la llum». És un imperatiu que, marcat 
pel seu indicatiu ve a dir: Sigueu el que ja sou: «sou llum». Una exhorta-
ció ben estimuladora. 

El cristià és el qui ha cregut en el Crist i, com el cec de l’evangeli, rep 
del Crist la llum de la fe per poder avançar pel camí fosc de la vida. Som 
a tres setmanes de la Vetlla Pasqual, en la qual renovarem el nostre bap-
tisme.  

Deixem que ressoni avui en el nostre cor la pregunta essencial que 
Jesús féu al cec de Jericó: «¿Creus en el Fill de l’home?». Quan el cec 
afirmà: «Hi crec, Senyor» li arribà ja la seva Pasqua.  

 


