L’ESPERIT DE LA VERITAT
Jesús, a través de l’Evangeli de Joan, ens transmet dues idees fonamentals per a la
nostra vida com a fills de Déu: “Si m’estimeu, guardareu els meus manaments” i “No
us deixaré orfes”.
Nosaltres, com a cristians, hem de guardar els manaments que Jesús ens transmet al
llarg de la seva vida i que van més enllà dels Manaments que Déu va lliurar a Moisès.
Jesús vol que fem una veritable professió de fe, una comunió amb Déu i els
actualitzem. No només cal dir: no mataràs, no robaràs, no diràs fals testimoni... Sinó
que cal dir: hem d’acollir el refugiat, hem de perdonar l’enemic, hem de buscar la pau.
Però Jesús també sap de la nostra feblesa. Sap que sovint ens cal l’ajut d’un altre per
arribar allà on vol que estiguem: acollint, perdonant o estimant. Ens és difícil trobar la
vitalitat del Jesús clavat a la creu i per això ens cal un Defensor: l’Esperit Sant.
L’Esperit fa de pont entre Jesús i nosaltres i ens transmet una nova manera de ser, de
viure i d’estimar. Perquè si no ens estimem, si no estimem a Jesús, no podrem ser els
fidels servidors dels seus manaments i no podrem viure units a Ell.
Per tot això, ens remarca: “No us deixaré orfes”. Ell va passar quaranta dies al desert
sent temptat pel diable i sap el que és la soledat. I no vol això per a nosaltres. Sap que
sovint ens cal la companyia d’un altre per compartir les nostres alegries o per fer front
a les nostres tristors.
I ens diu: “Tornaré a vosaltres”. Ell tornarà, com Jesús ressuscitat, i se’ns manifestarà.
Però ho farà sempre que siguem capaços de guardar els seus manaments, d’aplicarlos i d’esdevenir més justos, més acollidors i més defensors de la pau i la igualtat.
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