
SANTISSIMA TRINITAT (7 de juny) 

 

La Festa de la Santíssima Trinitat és la festa de l’amor de Déu. L’evangeli d’avui 

ens ho expressa amb claredat. 
 

Aquest relat d’avui està precedit del diàleg de Nicodem 

amb Jesús. I és aquest, Nicodem, qui pren la iniciativa i va a 

“trobar Jesús de nit”. Nicodem representa tot aquell qui 

cerca sincerament trobar-se amb Jesús. “De nit”, té por 

que el vegin. Potser també nosaltres tenim “respectes” per 

expressar que creiem en Ell, que hi tenim també diàleg. I 

ens amaguem o dissimulem la fe a casa, al treball, a 

l’esbarjo. 
 

I hi ha un moment, és el que acabem de proclamar, que 

Nicodem desapareix i Jesús continua el discurs amb una invitació a no viure a les 

fosques sinó a buscar la llum. I on es troba aquesta llum? En el Crucificat. 

L’afirmació és agosarada: 
 

“Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill 

únic perquè no es perdi ningú dels qui creuen en Ell, 

sinó que tingui vida eterna”. 
 

Podem sentir i veure l’amor de Déu en aquest home torturat a la creu? 

Ens cal posar atenció en aquest Crucificat. Estem massa acostumats a veure 

aquesta creu i el qui hi penja. Ho creiem que allà hi ha l’amor? I amb tot, Jesús 

ens envia des de la creu senyals de vida i d’amor. 
 

En aquells braços que no poden abraçar  els infants, en aquelles mans clavades 

que no poden acariciar els leprosos, ni beneir els malalts, Déu hi és amb els 

braços oberts per acollir, abraçar i sostenir les nostres vides quan passem 

dificultats i moments difícils com els actuals. Aquí, a la Creu, en el Crucificat, 

Déu ens revela el seu “amor boig” per tota la humanitat. 
 

I nosaltres, fills seus, sers de la seva humanitat divina, podem acollir aquest Déu 

o el podem rebutjar. Però a pesar de tot Déu continua estimant aquest món. I 

l’estima tal com és. Inacabat i incert. Ple de conflictes i contradiccions. Capaç del 

millor i del pitjor. 
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El seu, l’amor que Déu ens té és un Déu compassiu, com hem escoltat en la 1ª 

lectura: “Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor”. 
 

Quan descobrim i vivim aquest Déu que en Jesús ens ha manifestat com ens 

estima, “vivim contents, en pau, ben avinguts”, que ens ha dit sant Pau. 
 

Bé, només quan descobrim l’amor, ens realitzem. I quan descobrim aquest amor 

de Déu, esdevenim sers complerts. Un amor que ve de Déu, passa per Jesús i 

s’expandeix amb la força de l’Esperit. Un amor comunitari: Pare, Fill i Esperit 

Sant. Som cridats a viure aquest amor que ens dóna felicitat, pau i ens fa sentir 

germans.  

 

Sí, Déu és amor, i aquest amor s’ens ha revelat com a Pare, Fill i Esperit Sant, el 

que em diem el misteri de la Santíssima Trinitat. Com que aquest misteri és el 

més gran de la nostra fe i ens il·lumina sobre l’essència de Déu, a la qual s’arriba 

amb la contemplació més que no pas amb la raó, l’Església dedica cada any aquesta 

jornada als religiosos contemplatius i l’anomena Dia Pro Orantibus, pels qui estan 

sempre en oració. Preguem també nosaltres per ells i elles, els monestirs de vida 

contemplativa, perquè continuïn pregant per nosaltres i perquè tinguin noves 

vocacions. 


