El Papa explica com aconseguir la pau donada per Jesús
22/05/2019 - ACiprensa

El papa Francesc va convidar, durant l'homilia de la Missa celebrada aquest dimarts 21 de maig a la Casa Santa Marta, a
buscar la pau de Jesús i viure-la "en la vida quotidiana, en les tribulacions i amb una mica d'aquest sentit de l'humor que ens fa
respirar bé".

El Sant Pare va assenyalar que aquesta pau de Jesús és necessària per poder superar les tribulacions i les dificultats amb què
les persones es poden trobar al llarg de la vida.
En la seva homilia el Papa va plantejar la qüestió de com és possible conciliar les tribulacions que pateix Sant Pau a l'episodi
dels Fets dels Apòstols d'aquest dimarts amb les paraules de Jesús als Apòstols en l'últim sopar: "Us deixo la pau, us dono la
meva pau".
"La vida de persecucions i tribulacions sembla ser una vida sense pau", va reconèixer Francesc. No obstant això, va recordar
les benaurances pronunciades pel mateix Jesús: "Feliços quan us insultin, us persegueixin i us calumniïn per causa meva".
El Pontífex va subratllar que, precisament, "la pau de Jesús casa amb aquesta vida de persecucions, de tribulacions". És "una
pau que està molt al fons, molt profunda, sota totes aquestes coses. Una pau que ningú pot treure, una pau que és un regal,
com el mar que a la profunditat està tranquil i en la superfície està ple d'onades".
"Viure en pau amb Jesús és tenir aquesta experiència dins, que roman durant totes les proves, totes les dificultats, totes les
tribulacions", va assegurar.
Va posar d'exemple als sants que, en l'última hora, "no van perdre la pau". Així, ha recordat que els màrtirs "anaven al martiri
com a convidats a un casament".
El Sant Pare va assenyalar que "la pau de Jesús ens ensenya a caminar endavant en la vida. Ens ensenya a suportar.
Suportar: una paraula que nosaltres no comprenem bé què vol dir, una paraula molt cristiana que significa portar a l'esquena".
"Suportar: portar a l'esquena la vida, les dificultats, la feina, tot, sense perdre la pau. També portar sobre l'esquena és tenir la
valentia d'anar cap endavant. Això únicament s'entén quan es té dins l'Esperit Sant que ens dóna la pau de Jesús".
El Papa va subratllar també que aquesta pau és un "do promès per Jesús" i només amb ella es poden afrontar les pitjors
dificultats.
"La persona que viu aquesta pau mai perd el sentit de l'humor, es riu de si mateixa, dels altres, fins i tot de la seva pròpia
ombra. Es riu de tot ... ", va destacar. Posseeix "aquest sentit de l'humorisme que és tan proper a la gràcia de Déu".
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