
 
 
 

 
EVANGELI DEL DIUMENGE 

 
Diumenge 26 d’abril 
III de Pasqua  

Ac 2,14.22-33; Sl 15; 1Pe 1,17-21 
 
Text de l'Evangeli (Lc 24,13-35) 
 
 
 Aquell mateix diumenge, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, 
que es trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot el que havia 
passat. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se'ls va acostar i es posà a caminar amb 
ells, però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo. 
 
Jesús els preguntà: «De què parleu entre vosaltres tot caminant?». Ells es van aturar amb un 
posat de decepció, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué: «¿Tu ets l'únic foraster 
dels que hi havia a Jerusalem que no saps el que hi ha passat aquests dies?». Els preguntà: 
«Què hi ha passat?». Li contestaren: «El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres 
i en paraules davant de Déu i de tot el poble: els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el 
van entregar perquè el condemnessin a mort, i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que Ell 
seria el qui hauria alliberat Israel. Però ara ja som al tercer dia des que han passat aquestes 
coses! És cert que algunes dones del nostre grup ens han esverat: han anat de bon matí al 
sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han tornat dient que fins havien tingut una visió 
d'àngels, els quals asseguraven que Ell viu. Alguns dels qui són amb nosaltres han anat també 
al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones havien dit, però a Ell no l'han vist pas». 
 
Aleshores Jesús els digué: «Feixucs d'enteniment i de cor per a creure tot el que havien 
anunciat els profetes! ¿No calia que el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria?». 
Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els va explicar 
tots els passatges de les Escriptures que es refereixen a Ell. Mentrestant, s'acostaven al poble 
on anaven i Ell va fer com si seguís més enllà. Però ells van insistir amb força dient-li: 
«Queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar». 
 
I va entrar per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la 
benedicció, el partí i els el donava. Llavors se'ls obriren els ulls i el van reconèixer, però Ell 
desaparegué del seu davant. I es van dir l'un a l'altre: «¿No és veritat que el nostre cor 
s'abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?». 
Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits els 
Onze i els qui eren amb ells, que els van dir: «Realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha 
aparegut a Simó!». També ells contaven el que havia passat pel camí i com l'havien reconegut 
quan partia el pa. 
 
 
 
REFLEXIONS DE L'EVANGELI DEL DIUMENGE DE VINCENZO PAGLIA DE LA 
COMUNITAT DE SANT'EGIDIO A ROMA. 

 
L’Evangeli ens retorna al dia de Pasqua. Cada diumenge la santa litúrgia ens fa reviure el 
misteri de la mort i resurrecció del Senyor. Fàcilment ens arrisquem a oblidar el gran tresor de 
vida i de canvi que és la Pasqua. En els dos deixebles que s’allunyen de Jerusalem per tornar 
al seu poble i reprendre la vida de sempre, hi som també nosaltres i  bona part del món. 



Quantes vegades també nosaltres estem marcats per la tristesa que es reflecteix en el seu 
rostre! 
En un moment donat, mentre van caminant, el crucificat es fa present enmig d’ells. És Jesús 
que una vegada més va darrere els deixebles, com ha fet sempre, com ho feia amb l’ovella 
perduda. No el reconeixen, i ell els pregunta el motiu de la seva tristesa i abatiment. «Tu ets 
─li diuen─ l’únic foraster dels que hi havia a Jerusalem que no saps el que hi ha passat 
aquests dies?» Cleofàs el defineix com a foraster, com si volgués subratllar el sentiment 
d’estranyesa amb ells i les seves vides. Però la paradoxa és que estan parlant precisament 
d’ell, del foraster. No temen confiar-li el seu desencís: «Nosaltres esperàvem que ell seria el 
qui hauria alliberat Israel. Però ara ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses!» La 
tristesa és precisament l’absència d’esperança, la resignació que els ocupa totalment la 
consciència. I, arribats a aquest punt, Jesús els retreu la seva incredulitat: «Feixucs 
d’enteniment i de cor per a creure tot el que havien anunciat els profetes!». I comença a 
explicar-los les Escriptures. Passa quasi tot el dia comentant els passatges que feien referència 
al Messies. És l’experiència fonamental de la vida cristiana: l’escolta continuada de la Paraula 
de Déu. 
Cap al final del viatge, surt del cor de tots dos una invocació senzilla: «Queda’t amb 
nosaltres». El deixeble que escolta la paraula de Déu sent el seu cor escalfar-se al pit, i es veu 
abocat a dirigir la seva pregària al Senyor. Jesús escolta els qui preguen amb fe, encara que es 
tracti d’una fe petita i plena de confusió. Els dos deixebles encara no l’han reconegut, però la 
pregària doblega el cor de Déu. Jesús els escolta i entra a casa. Ell mateix prepara el sopar, 
com passa cada diumenge a la santa litúrgia. No som nosaltres qui preparem la taula, sinó que 
és el mateix Senyor qui agafa el pa i el parteix, qui agafa el calze i l’ofereix a tots dos, a tots 
nosaltres. En aquest moment se’ls obren els ulls als dos deixebles i el reconeixen. Només 
Jesús sabia partir el pa i abocar el vi d’aquella manera: és el signe d’una vida gastada pels 
altres i no per si mateix. En el seu gest es feia present aquell que no havia vingut a ser servit 
sinó a servir, i a donar la pròpia vida com a rescat per a molts. La santa litúrgia és l’Emmaús 
dels deixebles de tots els temps, és el lloc i el moment del nostre trobament amb el Senyor 
ressuscitat. Aquells dos deixebles, en aquell moment, tenien la mateixa pressa que les dones, 
les quals al matí  havien trobat el Ressuscitat. Per als dos deixebles era també urgent 
comunicar la Pasqua als germans. Cada diumenge el Senyor ens dóna la seva Pasqua perquè 
es converteixi en Pasqua per al nostre món. 
 
	  


