
DIUMENGE 4 DE PASQUA (3 de maig) 

 

Aquest diumenge dia 3 de maig, IV diumenge de Pasqua, és el diumenge del Bon Pastor i un any 

més, tindrà lloc la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions en la seva 57a edició. Aquesta 

Jornada, que se celebra juntament amb la Jornada de Vocacions Natives, és una invitació a 

pregar per totes les vocacions d’especial consagració al món, perquè siguin molts els joves que 

diguin sí a la crida que el Senyor els fa. També, en els territoris de missió perquè assumeixin el 

relleu dels missioners i mantinguin viva la flama de l’Evangeli en aquests països.  

Avui si preguntéssim a una persona amb quin animal 

s’identifica més, rarament seria una ovella. Els temps han 

canviat. En temps de Jesús hi havia més ovelles que 

pastors, i l’ofici de pastor era molt comú. Ben segur que si 

avui, Jesús, visqués en la nostra cultura faria servir 

altres imatges. Podem imaginar-nos que en lloc d’un bon 

pastor, parlaria del bon pedagog, bon educador, bon 

mestre, bon monitor, qui és el qui ajuda a desenvolupar o 

fer sortir. 

Fem-ne una reflexió i una aplicació pastoral. 

“Jo sóc la porta”, diu Jesús. Jesús és així. Una porta 

oberta. Qui el segueix creua un llindar que porta a un mon 

nou: una manera d’entendre i viure la vida. I amb la 

pandèmia del Coronavirus, cal comprendre que necessitem 

un nou projecte de vida a nivell personal i comunitari. L’evangelista Joan ho explica amb tres 

trets: 

 “Els qui entrin per mi se salvaran”. La vida té moltes sortides. No totes porten a l’èxit 

ni garanteixen la vida plena. Qui s’intonitza amb Jesús, entra per la porta encertada. No 

farà malbé la seva vida, la salvarà. 

 Qui entra per Jesús “podrà sortir i entrar”. Té la llibertat de moviments. Entra en un 

espai que pot ser lliure, ja que només es deixa guiar per l’Esperit de Jesús. Entra i surt 

per la porta de Jesús. 

 “Qui entri per aquesta porta, que és Jesús, trobarà pasturatge”. No passa gana, ni 

set. Trobarà aliment sòlid i abundant per viure. 

Jesús, doncs, és la porta per la que hem d’entrar també avui els cristians, si volem revifar la 

nostra identitat. Cadascú de nosaltres pot contribuir a que en l’Església dels pròxims anys, 

Jesús sigui sentit i viscut de manera més viva i apassionada. 

 



I de tot això una aplicació al pedagog, mestre d’avui. 

 Qui entra per la porta, no assalta la propietat privada amb intensions perverses. Mereix 

confiança i estableix una relació de mutu coneixement. Les ovelles coneixen la veu del 

pastor i els infants la del seu mestre. El bon pastor no força, no intimida, sinó que convida 

i atreu 

 

 Un cop el pastor ha entrat al corral, la seva tasca principal és fer sortir les ovelles i dur-

les a les pastures. Sortir a les perifèries, com diu el Papa Francesc. 

 

 El pastor camina al davant i les ovelles el segueixen. L’Educador condueix els infants 

perquè puguin desenvolupar tots els seus talents. Els porta a pasturatges útils i 

saborosos. Els infants, com les ovelles al pastor, confien en el mestre. 

 

 El pastor a vegades es queda enmig del ramat. Necessita sentir la proximitat, li agrada 

fer olor d’ovella. El mestre viu enmig dels alumnes. S’impregna de la seva olor, necessita 

la proximitat. Es una un amb els infants, sense ser infant. 

 

 El pastor es queda al darrere per tal d’ajudar els més febles i que tenen dificultat a 

seguir el ritme. El mestre té en compte qui va endarrerit, l'acompanya i l’empeny. 

Això mateix cal saber-ho fer en l’Església. Els pastors, bisbes, sacerdots, catequistes, pares 

ens cal ser al davant, enmig i al darrere donant testimoni de fe i sabent que l’únic pastor és 

Jesucrist. I en aquest temps que vivim és quan més hem de ser aquests pastors. No creure’ns 

superiors, ni aprofitar-se del ramat, ni tancar-se a casa per por. Però no oblidem que tots els 

cristians som també bons pastors dels altres: i ho som amb l’oració, l’exemple, els bons consells.   

Hem començat el mes de maig, el mes de Maria: encomanem a Ella totes les nostres coses, 

especialment que sapiguem ajudar-nos mútuament en aquesta difícil situació. 


