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Benvolgut germans i germanes:
Un punt en comú que hi ha entre les tres lectures d’avui diumenge és “la fidelitat, l’aliança i
l’esposori”. La renovació de l’aliança de Josué, a la vila de Siquem, feta per totes les tribus
d’Israel, decidits a adorar amb fidelitat total al Senyor, que és el nostre Déu, i Déu dels
nostres Pares.
La segona lectura, de la carta als Cristians d’Efes: hi ha el paralꞏlelisme de l’enllaç conjugal
del matrimoni cristià, i el lligam d’amor, l’esposori de Crist i la seva Església. I en l’Evangeli,
que el diaca ens ha proclamat, hi trobem: la deserció de molts seguidors de Jesús; la
coneguda “Crisi de Galilea”. La fidelitat dels dotze apòstols i la resposta ferma de Sant Pere
en nom de tota l’Església: “Senyor, a qui aniríem? Només vós teniu paraules de vida eterna,
i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu”.
En la nostra societat actual plena de dates de caducitat, plena de codis de barres, i de codis
QR, on tot és efímer, precari i ràpid, aquestes paraules que hem sentit: “Fidelitat, amor, vida
eterna, aliança, esposori, enllaç, el sí matrimonial... no tenen bona propaganda i és millor
evitar-les, per no dir, dissimular-les o diluir-les subtilment. Però, tot i així, aquestes paraules
configuren totalment la nostra persona, la nostra vida mortal, perquè dia a dia, volem o no,
les fem servir en la nostra existència.
Per tot això, perquè som cristians ferms, de pedra picada. Avui no és dia de retrets ni de
recriminacions. Per tot això, avui és un dia d’alegria per felicitar-nos tots plegats, perquè
davant la pregunta que ens interpelꞏla Jesús, en aquell moment crític de la seva vida:
“Vosaltres també em voleu deixar?”. Tots li responem: “Senyor! A qui anirem! Vos teniu
paraules de Vida Eterna!”.
Nosaltres, tots els batejats, som membres del cos de Crist, tenim l’Esperit Sant que és
present en l’Església, podem sentir vives i actuals les paraules de Jesús, podem
experimentar la seva presència en el pa de vida que és l’Eucaristia, i en les Santes
Escriptures. Avui és un dia d’alegria, perquè malgrat les nostres flaqueses, dubtes i
fluctuacions, tots ens mantenim ferms en el nostre compromís cristià.
Hi ha sempre el perill, el risc, d’abandonar la fe, alguns hi han posat resistència ferma,
altres, desgraciadament, hi han cedit. Falta de coratge, de valentia i de compromís. Falta de
confiança i de fidelitat. Nosaltres podem sentir, en alguns moments, l’amenaça d’abandonar
Jesús, quan sofrim quasi diàriament els embats mediàtics dels mitjans de comunicació
contra la nostra Església. És difícil resistir i molt fàcil rendir-se i negar-ho.
Però sempre és possible un renéixer en la fe, un renovar-se espiritualment, un reviure de la
crisi, per així sentir i captar millor que Jesús és el pa de vida, que ens estima tal com som,
amb tots els nostres defectes, debilitats, limitacions i virtuts. Ell, en la vida i en la mort, ens
estima eternament. Ell se’n recordarà sempre de tots nosaltres i ens cridarà, en l’últim dia de
la nostra vida, pel nostre propi nom. Ell, personalment, ens és un compromís d’amor, un
esposori definitiu i etern amb tots nosaltres els batejats.
Avui és un dia d’alegria, per felicitar-nos tots plegats! Gràcies! A tu, siguis qui siguis! Per la
teva fidelitat a la missa dominical parroquial, per formar part d’una comunitat cristiana local o
comarcal. Gràcies per escoltar i mirar la nostra Eucaristia en molts llocs de la nostra
estimada terra catalana i fora d’ella. Hospitals, presons, de viatge o a casa. Gràcies per dir, i

repetir, diàriament, davant una societat que malauradament s’allunya cada vegada més dels
valors cristians: “Vós, Senyor, teniu paraules de vida eterna i sabem que sou el Sant de
Déu”.
Diu el poeta: “Senyor nostre Jesucrist, que cada matí em dius: Vine amb mi... Sosteniu el
nostre sí vacilꞏlant i conduïu-nos pels camins del vostre Regne d’Amor Infinit”, perquè:
“Sortosos els qui creuran sense haver-lo vist. D’ells és el Regne del Cel. Amén”.

