
	  
	  
	  
	  
	  

EVANGELI DEL DIUMENGE 
 

 
Diumenge 10 de maig 
V de Pasqua  
Ac 6,1-7; Sl 32; 1Pe 2,4-9  
 
Text de l'Evangeli (Jn 14,1-12): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres 
cors s'asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a molts; si 
no n'hi hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? I quan hauré anat a preparar-vos-
la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic. I allà on jo vaig, ja 
sabeu quin camí hi porta». 
 
Tomàs li pregunta: «Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com podem saber quin camí hi porta?». 
Jesús li respon: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Si m'heu 
conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. I des d'ara ja el coneixeu i l'heu vist». 
 
Li diu Felip: «Senyor, mostra'ns el Pare, i no ens cal res més». Jesús li respon: «Felip, fa tant de 
temps que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? Qui m'ha vist a mi ha vist el Pare. Com 
pots dir que us mostri el Pare? ¿No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules 
que jo us dic, no les dic pel meu compte. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me: 
jo estic en el Pare i el Pare està en mi; i, si més no, creieu per aquestes obres. Us ho ben asseguro: 
qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i encara en farà de més grans, perquè jo me'n vaig 
al Pare». 
 
 

 
 

REFLEXIONS DE L'EVANGELI DEL DIUMENGE DE VINCENZO PAGLIA DE LA 
COMUNITAT DE SANT'EGIDIO A ROMA. 
 
L’Evangeli ens porta a l’últim sopar de Jesús amb els deixebles. Jesús aviat els havia de deixar i 
volia que els deixebles comprenguessin fins al final les exigències de l’Evangeli. No n’hi havia 
prou amb les paraules, calien gestos concrets i ell n’era el primer exemple. Veu que estan tristos. 
Els diu: «encara estic amb vosaltres per poc temps» (Jn 13,33). Com no havien d’entristir-se? Se’n 
va aquell per qui ho havien deixat tot: casa, terra, afectes, treball. Jesús intenta tranquil·litzar-los: 
«Que els vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi». Amb aquestes paraules 
Jesús reafirmava la identificació entre l’opció per Déu i per ell.  
Ell és el primer que no vol separar-se d’ells; i els ho fa entendre immediatament: «A casa del meu 
Pare hi ha lloc per a molts; si no n’hi hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada?  I 
quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà 
on jo estic». Jesús està parlant de la «casa del Pare». Aquesta vegada no es refereix al temple (Jn 
2,16), sinó al Regne de Déu, allí on veurem Déu «cara a cara». Encara més, Jesús afegeix que ells ja 
coneixen el camí per a arribar-hi. Tomàs, en sentir aquestes paraules, pregunta: «Senyor, si ni tan 
sols sabem on vas, com podem saber quin camí hi porta». Jesús respon: «Jo sóc el camí, la veritat i 
la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi». Llavors intervé Felip: «mostra’ns el Pare, i no ens 
cal res més». Jesús li replica amb un sentit retret: «Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, i 



encara no em coneixes? Qui m’ha vist a mi ha vist el Pare». Aquí toquem el cor de l’Evangeli i de 
la fe cristiana. I potser també de qualsevol recerca religiosa. On buscar Déu? On trobar-lo? A la 
seva primera epístola, l’apòstol Joan escriu: «A Déu, ningú no l’ha vist mai» (4,12). Jesús ens l’ha 
revelat. Això significa que si volem «veure» el rostre de Déu, només hem de veure el rostre de 
Jesús; si volem conèixer el pensament de Déu, només hem de conèixer el pensament de Jesús, 
l’Evangeli; si volem comprendre la voluntat de Déu, només hem de veure quina és la voluntat de 
Jesús. En definitiva, els cristians no tenen cap altra imatge de Déu que la de Jesús.  
Veiem el rostre d’un Déu poderós que guareix els malalts, però també el rostre d’un infant que 
acabat de néixer ha de fugir per evitar la mort; veiem un Déu que fa ressuscitar de la mort però que 
es commou i plora pel seu amic mort. És el rostre d’un Déu ple de misericòrdia, que camina pels 
nostres carrers no per condemnar i castigar, sinó per guarir i sanar, per consolar i animar, per 
sostenir i ajudar qualsevol persona en necessitat. «Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i 
encara en farà de més grans»: aquesta és l’ambició que té pels seus deixebles de tots els temps i la 
que té també per nosaltres. Continuar estimant com ell va estimar i actuant com ell va actuar. El 
món necessita una Església així, la nostra ciutat necessita deixebles així. És el llegat que Jesús ens 
deixa a nosaltres també avui. 
 
 
 
 
 
 
	  


