
DIUMENGE 13 DURANT L’ANY (27 de juny)

Diumenge passat sentíem Jesús dient: “Passem a l’altra riba”. No ens podem aturar I 

romandre en el camí. Existeixen doctrines, filosofies i pseudo-religions que ens volen fer 

creure que la meta és el camí; el camí porta sempre a un lloc. El camí és un mitjà, no un fi.

Avui ens trobem en aquest cap de Sinagoga que la seva filla està perdent la vida. No és el 

mateix perdre la vida, que morir. Podem morir, guanyant la vida; podem perdre la vida, sense 

passar pel tràngol de la mort.

La filla de Jaire, és quasi morta. Jesús té una missió: fer-nos recuperar la vida. Una vida que 

hem anat perdent, cedint a impulsos i desitjos que ens prometien la felicitat i hem trobat 

l’angoixa; prometien pau, i ens han proporcionat neguit i por.

La noia no era conscient del moment que vivia. 

S’havia deixat dur i arrastrar. El pare (de la 

mare no en parla perquè ens trobem en una 

societat patriarcal) ja no sap què fer. Ho deu 

haver provat tot. També avui algun pare 

(pares) et diuen: “Ja no sabem que més fer-
hi; ho hem provat tot; el fill, la filla, és un 
desastre: droga, festa, sortir, botellons, 
mai està content/a... ho ha tingut tot”. Si, 

ho ha tingut tot, però li ha mancat el principal, 

el que avui no s’ensenya: el domini, ser amo d’un 

mateix. “La meva filla s’està morint. Veniu a imposar-li les mans perquè es posi bé i no 
es mori”, demana el pare a Jesús.

“Tinguis fe i no tinguis por”. Mai donar un cas per perdut. La por paralitza. Amb por no 

s’educa, ni s’ajuda a créixer i madurar. Però ens cal humilitat. Reconèixer que no tot depèn de 

nosaltres; no ho podem fer tot. Necessitem dels altres i també de Déu.

Diumenge passat: “Senyor, ens enfonsem”. Avui: “Veniu a imposar-li les mans”. És a dir: 

dóna’m un cop de mà.

Jesús: “Talita cum”, “Noia aixeca’t”. Si, també avui cal dir: “Noi, noia, aixeca’t d’aquesta 

situació”. Cal una veu profètica, exigent, però amb amor. Cal ajudar a aixecar moltes 

persones. Mai donar-ho per perdut.

I atenció: Jesús acaba dient, un cop la noia s’ha aixeca’t: “que li donin menjar”. Quin 

menjar? Aquí està la cosa. Saber donar el menjar que necessita per romandre viva, per trobar 

sentit a la vida.

Ara celebrem l’Eucaristia. És aliment, és vida. No ens acontentem amb un  aliment només físic, 

de gust material, ens cal l’aliment que Ell ens dóna: “Qui menja la meva carns i beu la meva 
sang, té vida eterna”. 


