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Aquest diumenge, com els altres del temps pasqual, ens ajuden a fer la descoberta constant que
Jesús, mort a la creu, ara viu per sempre. Aquest Jesús que havia encoratjat tanta gent i que
s’havia fet càrrec de tantes situacions de feblesa i de malaltia ens encoratja a nosaltres avui, ara i
aquí, a viure no tan sols per a nosaltres mateixos sinó també per als altres. Més encara, en Jesús
és Déu qui s’ha abaixat a trobar-nos i a caminar al nostre costat per obrir-nos així un horitzó
d’esperança i de llibertat.
És doncs amb obertura d’esperit, que aquest diumenge, un cop més podem fer l’experiència
personal que Jesús, mort i ressuscitat, ens porta encara avui el seu Evangeli i ens comunica la
seva bona nova de fraternitat i de pau. Les lectures d’aquesta missa ens presenten tres aspectes
de la nostra fe que són importants i que són valors autèntics. L’evangeli ens presenta, doncs, les
actituds concretes de Jesús, la manera com Jesús crea un espai de fraternitat i al mateix temps
ens orienta vers una vida oberta al transcendent, perquè Déu és el Déu de la Resurrecció i, així,
tots podem viure amb una esperança forta, enmig de les dificultats de la vida.
Mentre que l’evangeli presenta el gran valor d’una relació personal de cadascú, de cada dona i
cada home, amb Jesús, que ens porta el somriure a la vida, també ens fa capaços i ens urgeix de
ser cada dia més humans D’altra banda, la primera lectura –dels Fets dels Apòstols– ens
dibuixava un altre valor: el de viure la nostra fe en comunitat, i de compartir i difondre la nostra fe.
Així la primera lectura ens parlava de Felip que portava l’evangeli als samaritans, una població
ben marginada en aquell temps. Més tard també Pere i Joan recolzaven aquesta comunitat en el
seu creixement en la fe. És un exemple semblant al que proposa el Papa Francesc, que no vol
excloure ningú de les seves preocupacions i procura de fer arribar a tothom l’esperit i les actituds
de Crist. És molt important –ens deia– que ningú no se senti exclòs del cor del cristianisme i que
tots busquem de compartir els valors de la nostra fe. Perquè, de fet, fe cristiana ens ofereix un
horitzó d’esperança sempre que obrim el nostre cor al missatge de Jesús, sempre que mirem de
fer-ne una experiència personal. Val la pena d’aturar-nos-hi tot llegint i escoltant l’evangeli com si
s’adrecés a mi mateix, a cadascun de nosaltres en el moment que vivim.
Era precisament sant Pere, qui ens feia conscients de com n’és bo compartir la fe que tenim.
D’aquesta vivència n’ha de sortir un tracte cordial i respectuós envers tothom. No ens hem de
sentir mai sols. Els deixebles de Jesús i també els qui encara avui intentem viure i descobrir els
valors de l’evangeli ens adonem com Jesús no pot ser vist amb una mirada superficial, però, en
canvi, sí que pot ser captat amb els ulls de la fe, veient de quina manera es comportava envers
tothom, molt especialment amb els més necessitats. Podem adonar-nos, també, de com la
comunitat cristiana ens dóna suport a l’hora de posar-nos davant el Senyor per a pregar i per a
escoltar la seva Paraula, que ens arriba gràcies al seu Evangeli i al fet de compartir la nostra acció
de gràcies a Déu en comunitat. Aquí, en comunitat, l’Evangeli és comunicat ben personalment als
qui l’escoltem i és on Jesucrist ens convida a la comunió amb ell. També podem fer l’experiència
que la comunió ens encamina els uns envers els altres amb simpatia, cordialitat i respecte, per
crear junts ponts de fraternitat i de pau.
«Sóc un home d'esperança, afirmava un cristià a les portes de la mort, i no ho sóc per raons
humanes o per optimisme natural, sinó simplement perquè crec que l'Esperit Sant actua en
l'Església i en el món, fins i tot allà on és ignorat. Sóc un home d'esperança perquè crec que
l'Esperit Sant és sempre Esperit creador. Cada matí dóna, a qui el sap acollir, una llibertat fresca i
una nova provisió de goig i de confiança» (Card. Suenens). Que puguem fer-ne una experiència
personal cadascun i cadascuna de tots nosaltres.

