
DIUMENGE 5 DE PASQUA  (10 de maig) 

 

Què é el que tota persona anhela? La felicitat, ser feliços. Ho desitgem perquè no en som prou. Som uns 

eterns insatisfets. El greu és que fàcilment identifiquem la felicitat amb un simple gust o plaer que 

poder satisfer al moment. I, quan algun element o fet negatiu que se’ns fa present i ens impedeix 

mantenir aquell plaer, ja ens sentim fracassats.  El virus que aquest temps ens amenaça ens és un 

obstacle per satisfer aquells projectes o propòsits que teníem previstos. La felicitat se’n ressent? La 

felicitat no depèn ni d’un virus, ni d’un sostrac fort en la vida. La felicitat és un estat que ens demana 

esforç i domini. 
 

Algú ha qualificat l’existència actual com una crisi d’inconsistència. És a dir som una societat liquida, 

gasosa, com gosa dir el papa Francesc. Una societat sense vincles ni forces de cohesió 

Qui s’atreveix a assumir un compromís incondicional, sigui religiós, matrimonial o professional per tota la 

vida? Vivim insegurs. A la feina ens poden despatxar d’un dia a un altre. Els polítics ahir deien una cosa i 

avui diuen la contraria. 
 

On es troba la solució? Hi ha alguna recepta, alguna teràpia que ens ajudi a recuperar el nord, la 

confiança, la seguretat? Avui la gent busca per camins insospitats: van a cursos de Ioga, pràctiques de 

relaxament... es va a la recerca del cos perfecte, de l’èxit en les xarxes social i també es cau en el 

trampolí autodestructiu de les drogues. 
 

Diguem-ho clar: només en Déu podem trobar el sentit últim de l’existència. Ell és qui ens pot comunicar la 

vida plena que el cor humà anhela. Jesús és la resposta als nostres interrogants i recerques. Diumenge 

passat veiem com Ell és la porta de les ovelles.  

 

Avui hem llegit en l’evangeli que Jesús ens diu que Ell és el Camí, la Veritat i la Vida. 

 

 Jesús és el camí. El camí que permet avançar amb 

esforç sense saber-ne d’entrada el traçat i la 

longitud. Però, si hi ha camí, hi ha meta. Si el 

seguim, no ens perdem ni ens desorientem. Tot 

pren nou sentit. 

 Jesús és la veritat. Totes les teories i sistemes 

de pensament tenen els seus punts febles perquè 

són construccions humanes. Fem bé de desconfiar 

de les ideologies. Però la veritat existeix. No és 

una idea. És una persona. Jesús és la referència 

sòlida que necessitem per construir la nostra vida 

damunt la roca. Ell no es fa enrere. 

 Jesús és la vida. No una vida a mitges, d’anar 

passant o anar fent la viu-viu. És vida a l’abast de 

tothom. Al nostre entorn hi ha gent que malviu, 

gent explotada, esclavitzada per sistemes despòtics; malviuen perquè altres puguin viure millor. 

En canvi a la casa del Pare-Déu hi ha lloc per a tots. Cap marginat, cap descartat. Tothom hi és 

acollit i benvingut. 
 



Ara bé, aquest camí, veritat i vida no és quelcom fet, sinó que ens demana l’esforç de cada dia. 

I per últim: constatem en la societat d’avui que molts homes i dones s’han quedat sense camins cap a Déu. 

No són ateus. No rebutgen Déu. Potser han deixat l’Església perquè els qui ens diem cristians no els hem 

ofert un camí joiós. 
 

Però cal dir-ho clar: Jesús és més gran que l’Església. No confonguem el Crist amb els cristians. No 

confonguem el seu evangeli amb els nostres sermons. 
 

A pesar de ser el que som els cristians en Jesús podem trobar el camí la veritat i la vida. I ara tenim un 

temps molt especial per fiar-nos d’Ell totalment.  
 

En aquest mes de maig tornem sovint els ulls a la Mare de Déu. Que ella ens acompanyi en aquests temps tan difícils i 

ens porti sempre pel Camí de Jesús 


