
DIUMENGE 6 DE PASQUA  (17 de maig) 

Diumenge passat dèiem que tothom busca i anhela la felicitat i que aquesta es troba 

només d’una manera plena en Jesús. Avui fem un nou pas: Jesús ens acompanya sempre. 

Mireu, tots en la vida hem passat, passem i passarem per moments en que vivim una 

experiència molt intensa i agradable i, de cop i volta ens adonem que s’està acabant. Això 

ho he viscut a un final de colònies (joia i plors); quan algú acaba un viatge; o la nostàlgia 

d’uns pares que veuen que el temps passa massa de pressa i que els fills es fan grans 

ràpidament. Això ens diu que cada moment és efímer, el temps fuig. Si ens aferrem al 

passat, la vida se’ns escapa. 

Això ho veiem avui en els deixebles de Jesús. L’evangeli que hem proclamat pertany al 

discurs de comiat que Jesús va adreçar en el darrer sopar. Jesús se’n va. Els deixa sols. 

S’hauran d’espavilar. Sentiren nostàlgia d’aquelles jornades viscudes al costat d’Ell que 

caminava, predicava i curava. Allò ja no serà més, ni sabien com s’ho farien a partir d’ara. 

Què els passarà a ells sense Jesús? 

També ens passa als cristians; no enyorem temps passats? Temps en que ser cristià era 

el més normal, i no teníem, com ara, la sensació d’anar contracorrent i que la gent no ens 

entén. 

Però fixem-nos. Jesús abans de deixar-los els vol fer veure com podran viure units a Ell, 

fins i tot després de la seva mort 

Primer  que tot els ha de quedar gravat al cor una cosa que no podran oblidar mai: “No us 

deixaré pas orfes. Tornaré a vosaltres”. No s’han de sentir mai sols.  Jesús els parla 

d’una presència que els envoltarà i els farà viure. No els oblidarà i estarà amb ells. 

Això mateix ens passa davant la mort d’un ser estimat. Se’n va, però no ens deixa. 

S’inicia una nova presència. Qui no ha experimentat aquesta presència en la persona 

estimada, pare, mare, espòs, esposa, fill, filla, amic, amiga en la seva vida? Cap el perill 

de recordar només moments del passat. No avançaríem, viuríem tancats cap al futur. 

Quan el que hem viscut amb el ser estimat ha estat fruit de l’amor, emprenem una nova 

vida. 

Jesús ja no podrà ser vist amb la llum d’aquest món, però podrà ser captat pels seus 

seguidors amb els ulls de la fe. Jesús, doncs,  ens convida a viure una nova presència, 

més intima i profunda que la d’abans. Ja no tenim Jesús al costat sinó el seu esperit amb 

nosaltres. Aparentment quedarem desvalguts, però el món on estem no és capaç de 

veure aquesta nova presència, però el Defensor, l’Esperit de la veritat, ens sostindrà i no 

ens deixarà mai. 

Jesús parla als deixebles d’una experiència nova que tot fent camí cap a Galilea no 

havien conegut: “coneixereu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en 
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vosaltres”. En el fons del cor sabem que Jesús està amb el Pare i que nosaltres estem 

amb Ell. Això ho canvia tot. 

Aquesta experiència és alimentada per l’amor: “el qui 

m’estima... jo també l’estimaré i em manifestaré a 

ell”. Aquest amor ens l’infon l’Esperit. “Esperit que 

viu en nosaltres i està en nosaltres” 

L’evangelista Joan l’anomena “Esperit defensor”, 

perquè, ara que Jesús no hi és físicament amb 

nosaltres, ens defensa d’allò que ens podria separar. 

Aquest Esperit “és sempre amb nosaltres”. Ningú no 

el pot assassinar. Continuarà sempre viu en el món 

Quantes paraules d'alè, confiança i promesa arriben 

a nosaltres en aquest Diumenge! Enmig de les preocupacions quotidianes —on el nostre 

cor és aclaparat per les ombres del dubte, de la desesperació i del cansament de les 

coses que semblen no tenir solució o haver entrat en un camí sense sortida— Jesús ens 

convida a sentir-lo sempre present, a saber descobrir que és viu i que ens estima. 

I no oblidem que estem en el mes de maig, mes de la Mare de Déu, Ella es fa també 

present en la nostra vida i a Ella ens encomanem. 

 

 


