
 
 

EVANGELI DEL DIUMENGE 

Diumenge 7 de juny 
 
Ex 34,4-6.8-9; Dn 3,52-56; 2Co 13,11-13 

Text de l'Evangeli (Jn 3,16-18): En aquell temps, Jesús digué a Nicodem: «Déu ha 
estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi cap dels qui 
creuen en Ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu no ha enviat el seu Fill al món perquè 
el món fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà d'Ell. Els qui creuen en Ell no són 
condemnats, però els qui no creuen ja han estat condemnats, perquè no han cregut en 
el nom del Fill únic de Déu». 

 

REFLEXIONS DE L'EVANGELI DEL DIUMENGE DE VINCENZO PAGLIA DE LA COMUNITAT DE 

SANT'EGIDIO A ROMA 

 

La santa litúrgia d’avui ens indica que els primers passos de l’Església nascuda a la 
Pentecosta es donen en nom de la Trinitat. Tot prové de Déu, del seu misteri d’amor 
il·limitat que va empènyer el Pare a enviar el seu propi Fill per la salvació de tots els 
pobles: «Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi 
cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna» (Jn 3,16), diu Jesús a Nicodem. 
I l’autor de la Carta als Hebreus esmenta aquest amor sempre en sortida de Déu: «Déu 
antigament havia parlat als pares per boca dels profetes; però ara, en aquests dies, 
que són els definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill» (He 1,1-2). Jesús, 
després de la seva resurrecció, va vessar sobre els deixebles l’Esperit Sant que els 
conduiria a la veritat sencera. La festa de la Trinitat, mentre ens convida a celebrar 
aquest amor sense límits de Déu, ens fa contemplar l’Església, la Comunitat cristiana, 
com el fruit de l’amor del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. L’Església, la Comunitat 
cristiana, no és obra dels homes, no és fruit d’una simple iniciativa humana. És el fruit 
de Déu, és obra del seu amor, és el seu gran do al món. Per això, l’Església, la 
Comunitat cristiana, és sobretot un misteri que cal contemplar, acollir, respectar, 
custodiar, defensar, estimar. És una de les grans conquestes del Concili Vaticà II: 
l’Església és sobretot un misteri d’amor; misteri per contemplar, acollir, respectar, 
vetllar, estimar. Només en aquesta realitat l’Església és comunitat i no una institució 
on només compta l’organització. Qui escolta l’Evangeli amb el cor no només és acollit 
en una comunitat organitzada, és acollit sobretot en el misteri trinitari, en la comunió 
amb Déu. Nosaltres vivim en el Pare, en el Fill i en l’Esperit Sant. La tradició tan bonica 
del signe de la creu, que estem convidats a fer al començament i al final de cada acció, 
ens recorda precisament aquest misteri en què estem inserits. L’Església té, en la seva 
pròpia constitució, una vocació: estar al servei de la unitat i de la comunió. La festa de 
la Trinitat és una insistent invitació a inserir-nos en el dinamisme de Déu, a tenir les 

 

 

 



seves mateixes ambicions, a viure la seva mateixa vida, a gaudir de l’amor que mai no 
acaba. El Senyor, que vol la salvació de tota la humanitat, la realitza reunint els homes i 
les dones al seu voltant en una gran família sense fronteres. La salvació s’anomena, 
precisament, comunió amb Déu i entre els homes. Potser és un somni ingenu. És, 
certament, bonic. És el somni de Déu sobre el món. 
 


