Dilluns 2 de Pasqua
Text de l'Evangeli ( Jn 3,1-8): Hi havia un dels fariseus que es deia
Nicodem. Era un dirigent dels jueus. Aquest home va anar de nit a
trobar Jesús i li digué: «Rabí, sabem que ets un mestre enviat per
Déu, perquè ningú no podria fer aquests senyals prodigiosos que tu
fas si Déu no estigués amb ell». Jesús li respongué: «T'ho ben
asseguro: ningú no pot veure el Regne de Déu si no neix de dalt».

Li diu Nicodem: «Com pot néixer un home que ja és vell? És que
pot entrar altra vegada a les entranyes de la mare i tornar a
néixer?». Jesús respongué: «T'ho ben asseguro: ningú no pot entrar
al Regne de Déu si no neix de l'aigua i de l'Esperit. De la carn en
neix carn, de l'Esperit en neix Esperit. No t'estranyis que t'hagi dit:
‘Cal que nasqueu de dalt’. El vent bufa allà on vol; en sents la
remor, però no saps d'on ve ni on va. Així mateix passa amb el qui
neix de l'Esperit».

«Ningú no pot veure el Regne de Déu si no neix de dalt»
Fra Josep Mª MASSANA i Mola OFM
(Barcelona, Espanya)

Avui, «un dirigent dels jueus» (Jn 3,1) va a trobar Jesús. L'Evangeli diu que ho fa
de nit: què dirien els companys si se n'assabentaven? En la instrucció de Jesús, hi
trobem una catequesi baptismal, que segurament circulava en la comunitat de
l'Evangelista.
Fa ben pocs dies celebràvem la vetlla pasqual. Una part integrant n'era la
celebració del Baptisme, que és la Pasqua, el pas de la mort a la vida. La benedicció
solemne de l'aigua i la renovació de les promeses foren punts clau en aquella nit
santa.

En el ritual del baptisme hi ha una immersió en l'aigua (símbol de la mort), i una
sortida de l'aigua (imatge de la vida nova). S'hi és submergit amb el pecat, i se'n
surt renovellat. Això és el que Jesús anomena «néixer de dalt» o «néixer de nou» (cf.
Jn 3,3). Això és “néixer de l'aigua”, “néixer de l'Esperit” o “del Buf del vent...”.
Aigua i Esperit són els dos símbols emprats per Jesús. Ambdós expressen l'acció de
l'Esperit Sant que purifica i dóna vida, neteja i alena, aplaca la set i respira,
amoroseix i parla. Aigua i Esperit fan una sola cosa.
En canvi, Jesús parla també de l'oposició de carn i Esperit: «D'homes de carn, no en
neixen sinó homes. L'esperit ha de néixer de l'Esperit» (Jn 3,6). L'home carnal neix
humanament quan apareix aquí baix. Però l'home espiritual mor al que és purament
carnal i neix espiritualment en el Baptisme, que és néixer de nou i de dalt. Una bella
fórmula de sant Pau podria ser el nostre lema de reflexió i acció, sobretot en aquest
temps pasqual: «Tots els qui hem estat batejats en el Crist Jesús hem estat
submergits en la seva mort. Pel Baptisme hem estat sepultats amb Ell en la mort,
perquè tal com el Crist va ser ressuscitat d'entre els morts, també nosaltres
emprenguem una nova vida» (Rm 6,3-4).

