Diumenge V (C) de Pasqua
Text de l'Evangeli ( Jn 13,31-33a.34-35): Quan Judes va ser fora,
Jesús digué: «Ara el Fill de l'home és glorificat, i Déu és glorificat
en Ell. Si Déu és glorificat en Ell, també Déu mateix el glorificarà, i
el glorificarà ben aviat.

»Fills meus, encara estic amb vosaltres per poc temps. Us dono un
manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he
estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres. Tothom
coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre
vosaltres».

«Estimeu-vos»
Mn. Jordi CASTELLET i Sala
(Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona, Espanya)

Avui, Jesús ens convida a estimar-nos els uns als altres. També en aquest món
complex que ens toca viure, complex en el bé i el mal que s'hi mescla i barreja.
Sovint tenim la temptació de mirar-nos-el com una fatalitat, una mala notícia i, en
canvi, els cristians som els encarregats d'aportar, en un món violent i injust, la
Bona Notícia de Jesucrist.
En efecte, Jesús ens diu que «us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat»
(Jn 13,34). I una bona manera d'estimar-nos, un mode de posar en pràctica la
Paraula de Déu és anunciar, a tothora, en tot lloc, la Bona Notícia, l'Evangeli que
no és altre que Jesucrist mateix.
«Portem un tresor en gerres de terrissa», ens diu sant Pau (2Co 4,7). Quin és aquest
tresor? El de la Paraula, el de Déu mateix, i nosaltres som les gerres de terrissa.
Però aquest tresor és una preciositat que no ens podem guardar per a nosaltres
mateixos sinó que l'hem d'escampar: «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los
deixebles meus (...) ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb

vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mt 28,19-20). De fet —ha escrit el Sant
Pare— «qui ha trobat veritablement Crist, no pot tenir-lo només per a si mateix;
l'ha d'anunciar».
Amb aquesta confiança, anunciem l'Evangeli; fem-ho amb tots els mitjans
disponibles i a tots els llocs possibles: de paraula, d'obra i de pensament, pel diari,
per Internet, a la feina i amb els amics... «Que tothom us conegui com a gent de bon
tracte. El Senyor és a prop» (Fl 4,5).
Per tant, i com ens recalca el Papa Joan Pau II, cal utilitzar les noves tecnologies,
sense embuts, sense vergonyes, per a fer conèixer a tothom que sigui possible, les
Bones Notícies de l'Església avui, sense oblidar que només essent gent de bon tracte,
només canviant el nostre cor, aconseguirem que també canviï el nostre món.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

«Aquesta és l’única salvació per a la nostra carn i la nostra ànima: la caritat envers ells [malalts,
necessitats]» (Sant Gregori de Nazianz)

«L’essencial en aquestes paraules és el ‘nou fonament’ de l’ésser que se’ns ha donat. La novetat
solament pot venir del do de la comunió amb Crist, del viure en Ell» (Benet XVI)

«La Voluntat del nostre Pare és ‘que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la
veritat’ (1Tm 2,3-4). ‘Pren paciència perquè no vol que ningú es perdi’ (2Pe 3,9). El seu
manament, que resumeix tots els altres i que ens diu tota la seva voluntat, és que ‘ens estimem
els uns als altres com Ell ens ha estimat’ (Jn 13,34)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 2.822)

