
DIUMENGE 6 DE PASQUA (9 de maig)

L’evangeli d’avui és una continuació del de diumenge passat. Després de la imatge del cep i les
sarments, Jesús crida als seus deixebles a viure el “manament de l’amor”.

Però abans hem escoltat el text dels Fets dels apòstols. Corneli, ciutadà romà, es converteix
a la fe. Es postra els peus de Pere i aquest li diu:  “Posa’t dret que jo sóc home igual que
tu”. I a l’evangeli Jesús trenca barreres: “Déu acull tothom que creu en ell i fa el bé, sigui
de la nacionalitat que sigui”.

“Tots som iguals”.  Les diferències  les  han  posades  els  diners  i  el  poder.  Qui  exerceix
l’autoritat es sent servidor, no amo. El qui creu tenir poder, imposa. Tan Pere com Jesús no
actuen des del poder, sinó des de l’amor.

El meu manament: “que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat”. Diguem-ho
ben clarament: estimar Déu i estimar els altres és la revolució que realment pot capgirar el
món.

De l’amor en neix l’alegria. Ho diu Jesús: “Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo
tinc, una alegria ben plena”. Jesús relaciona l’amor
amb  l’alegria.  Estimar  ens  fa  alegres.  I,  per
contraposició, l’odi ens tanca a Déu i als altres.

Si mirem la societat, en general, la veiem més aviat
trista, angoixada, preocupada. Es viu amb por. I això
fa que es busquin succedanis com el consum impulsiu o
les drogues o qualsevol al·licient per ser feliç. Estimar
porta alegria. Uns cristians alegres són expressió del
manament de l’amor.

Ens cal descobrir l’alegria de l’amor. Jesús, ressuscitat, porta alegria als deixebles i els fa
forts en les dificultats. L’amor venç les proves; la tristesa ens enfonsa.

L’alegria de la resurrecció ens impulsa a viure alegres perquè la nostra esperança no és un
atzar. Ni una promesa buida de contingut.

Només amb aquesta fe en la presència del Ressuscitat, amb un amor que ens uneix amb Déu i
amb els germans, serem persones que donarem fruit, un “fruit que durarà sempre”.

Sentim-nos hereus d’aquest amor de Jesús i sentim-nos cridats a viure’l. Per això celebrem
l’Eucaristia. 


