
	  

	  

EVANGELI	  DEL	  DIUMENGE	  

 
 
Diumenge 17 de maig: VI di Pasqua  
Ac 8,5-8.14-17; Sl 65; 1Pe 3,15-18 
	  

Text de l'Evangeli (Jn 14,15-21): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si 
m'estimeu, guardareu els meus manaments, i jo pregaré el Pare, que us donarà un altre 
Defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell és l'Esperit de la veritat, que el món 
no pot acollir, perquè no és capaç de veure'l ni de conèixer-lo: sou vosaltres qui el coneixeu, 
perquè habita a casa vostra i estarà dins de vosaltres. No us deixaré pas orfes; tornaré a 
vosaltres. D'aquí a poc temps, el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè 
jo visc, i vosaltres també viureu. Aquell dia, coneixereu que jo estic en el meu Pare, i 
vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El qui m'estima és el qui té els meus manaments i els 
guarda; i al qui m'estima, el meu Pare l'estimarà i jo també l'estimaré i em manifestaré a ell». 
 
 
	  

REFLEXIONS	  DE	  L'EVANGELI	  DEL	  DIUMENGE	  DE	  VINCENZO	  PAGLIA	  DE	  LA	  COMUNITAT	  DE	  
SANT'EGIDIO	  A	  ROMA.	  

«No us deixaré pas orfes; tornaré a vosaltres», diu Jesús als seus deixebles. Sens dubte a Jesús 
el dominava la preocupació pel futur d’aquell petit grup que havia reunit. 
Hi ha una característica de la pastoral que clarament s’ha anat recuperant: la preocupació pel 
futur de la comunitat. Per a ser deixeble del Senyor no n’hi ha prou en deixar-se absorbir pel 
treball quotidià en la seva immediatesa. En el present ja hem de cultivar el futur que 
desitgem. Això és el que ensenya Jesús aquest vespre. Veu davant seu un petit grup de 
persones més aviat febles, les mira amb afecte i somia amb veure a tota la humanitat reunida 
al voltant d’aquella taula. És realment ingenu confiar aquella herència santa a les mans 
d’aquells deixebles, tan dèbils. Però és la ingenuïtat de Déu que confia en els petits i els 
dèbils, i es confia a ells. Jesús diu que no els deixarà sols, com a orfes abandonats. El terme 
té fortes connotacions de l’Antic Testament, on l’orfe és el prototip d’aquell que és a mercè 
dels poderosos. Jesús no deixarà els seus sense defensa i per això anuncia la proximitat d’un 
«defensor» que és l’«Esperit de veritat». El terme «defensor», aplicat a l’Esperit Sant, 
significa aquell que ajuda en qualsevol circumstància, sobretot en les més difícils. Ell ─diu 
Jesús─ romandrà amb vosaltres per sempre. Hi ha necessitat de l’Esperit de Jesús perquè en 
el món no es pot trobar; és un Esperit que el món ni veu ni coneix, és aliè a les lògiques 
d’aquest món, als sistemes perversos que oprimeixen els homes i perpetuen la violència. Però 
l’Esperit de Jesús és també aliè a tants esperits que dominen el nostre cor i els nostres 
pensaments. Em refereixo a l’esperit d’indiferència, a l’esperit de l’amor només per nosaltres 
mateixos, a l’esperit d’orgull, d’enemistat, d’enveja, de falsedat, d’arrogància 
L’Esperit torna per transformar el cor dels deixebles. A partir de la conversió del cor 
comença el canvi en el món. L’Evangeli és la primera flama que es posa sobre el cap dels 
deixebles i escalfa el seu cor. L’amor per Jesús és el començament de tota experiència 
religiosa cristiana. Jesús, a l’últim sopar, dirigint-se als seus deixebles, els diu: «Si 
m’estimeu, guardareu els meus manaments». És la primera vegada, en els Evangelis, que 



Jesús demana als seus deixebles que l’estimin. Fins ara havia demanat que estimessin al Pare, 
als pobres, als petits, que s’estimessin recíprocament. Ara, poc abans de morir, demana que 
l’estimin a Ell. És veritat que hi ha una demanda d’afecte, però l’amor a Jesús no acaba en 
ell, torna amb abundància cap a nosaltres. Diu Jesús: «Al qui m’estima, el meu Pare 
l’estimarà i jo també l’estimaré i em manifestaré a ell». Aquesta petita flama d’amor que 
l’Esperit posa en el cor de cadascú de nosaltres és la força interior que ens sosté en el camí de 
la vida i ens fa créixer a imatge de Jesucrist, el Senyor. És l’energia que regenera el món.  
	  


