
LECTURES  
DIUMENGE 21/05/2017 

DIUMENGE VI DE PASQUA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Actes 8,5-8.14-17).

En aquells dies, 
Felip baixà a la província de Samaria, 
i predicava el Messies als de la regió. 
Unànimement la gent feia cas de Felip, 
després de sentir-lo i de veure els prodigis que feia: 
els esperits malignes sortien de molts posseïts, 
xisclant tant com podien, 
i molts invàlids o paralítics recobraven la salut. 
La gent d’aquella província se n’alegrà molt. 

Quan els apòstols, a Jerusalem, 
sentiren dir que Samaria havia acceptat la paraula de 
Déu, 
els enviaren Pere i Joan. 
Hi anaren, doncs, i pregaven per ells, 
perquè rebessin l’Esperit Sant, 
que encara no havia vingut sobre cap d’entre ells; 
només havien estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. 
Pere i Joan els imposaven les mans, i rebien l’Esperit Sant. 

2ª LECTURA (1ª Pere 3,15-18).
Estimats, 
reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. 
Estigueu sempre a punt per donar una resposta 
a tothom qui us demani la raó de l’esperança que teniu; 
però feu-ho serenament i amb respecte. 
Guardeu neta la vostra consciència; 
així els qui critiquen la vostra bona conducta de 
cristians 
s’hauran d’avergonyir d’haver-ne malparlat. 
Si és voler de Déu, 
val més sofrir per haver obrat bé 
que per haver obrat malament. 
També Crist morí una vegada per raó dels pecats. 
Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu. 
El seu cos va ser mort, 
però per l’Esperit va ser retornat a la vida. 

EVANGELI. (Joan 14,15-21).
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles: 
«Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; 
jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, 
l’Esperit de la veritat, 
perquè es quedi amb vosaltres per sempre. 
El món no el pot rebre, 
perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo, 
però vosaltres sí que el coneixeu, 
perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres. 
No us deixaré orfes: tornaré a venir. 
D’aquí a poc, el món ja no em veurà, 
però vosaltres sí que em veureu, 
perquè jo visc, i vosaltres també viureu. 
Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare, 
i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. 
El qui m’estima 
és aquell que té els meus manaments i els compleix; 
el meu Pare l’estimarà, 
i jo també l’estimaré i me li faré conèixer clarament.» 



LECTURES  
DIUMENGE 28/05/2017 

ASCENSIÓ DEL SENYOR. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Actes 1,1-11).

En la primera part del meu llibre, Teòfil, 
he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, 
des del principi fins al dia que fou endut al cel, 
després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, 
la seva missió als apòstols que ell havia elegit. 
  
Després de la passió se’ls presentà viu, 
i ho comprovaren de moltes maneres, 
ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, 
i els parlava del Regne de Déu. 
Estant reunit amb ells, 
els manà que no s’allunyessin de Jerusalem 
i els digué: 
«Espereu aquí la promesa del Pare 
que vau sentir dels meus llavis 
quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; 
vosaltres, d’aquí a pocs dies, 
sereu batejats amb l’Esperit Sant.» 
Els qui es trobaven reunits li preguntaven: 
«Senyor, ¿és ara que restablireu la reialesa d’Israel?» 
Ell els contestà: 
«No és cosa vostra de saber 
quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, 
però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, 
rebreu una força que us farà testimonis meus 
a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria 
i fins als límits més llunyans de la terra.» 
  
Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, 
i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. 
Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, 
quan es presentaren dos homes vestits de blanc, 
que els digueren: 
«Homes de Galilea, ¿per què us esteu mirant al cel? 
Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, 
tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar 
que se n’anava al cel.»  

2ª LECTURA (Efesis 1,17-23).
Germans, 
demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, 
que us concedeixi els dons espirituals 
d’una comprensió profunda 
i de la seva revelació, 

perquè conegueu de veritat qui és ell; 
li demano també que il·lumini 
la mirada interior del vostre cor 
perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, 
quines riqueses de glòria us té reservades 
l’heretat que ell us dóna entre els sants. 
Que conegueu també la grandesa immensa 
del poder que obra en vosaltres, els creients, 
vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania 
amb què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, 
i el féu seure a la seva dreta dalt el cel, 
per damunt de tots els governants 
i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, 
per damunt de tots els títols que es poden donar 
en el nostre món i en l’altre. 
Tot ho ha posat sota els seus peus, 
i a ell l’ha fet cap de tot 
i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, 
ell que té en totes les coses la seva plenitud. 

EVANGELI. (Mateu 28,16-20).
En aquell temps, 
els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, 
a la muntanya que Jesús els havia indicat. 
En veure’l es prosternaren. 
Alguns, però, dubtaren. 
Jesús s’acostà i els digué: 
«Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. 
Aneu a convertir tots els pobles, 
bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant 
i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. 
Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.» 



PROJECTE D’HOMILIA
L’evangeli d’avui és continuació del fragment que vam 

llegir diumenge passat. Aquí Jesús parla d’un altre Defensor. 
Per als deixebles, Jesús era el (primer) Defensor, donat que 
seguir-lo comporta sovint anar contracorrent, i això és 
perillós. Però ara “se’n va”, i els promet un altre Defensor. 
La paraula original “paràclit” que, segons els entesos, pot 
tenir diferents traduccions: defensor, advocat, consolador, 
acompanyant, guia, revelador, amic… Però, sigui quina sigui 
la traducció més correcta, una cosa sembla clara: aquest 
nou defensor no substituirà Jesús. És cert que la mort de 
Jesús serà experimentada pels deixebles com una absència; 
però en realitat es tracta d’un canvi de presència. Fins ara 
Jesús havia estat present entre ells com a mestre i senyor. 
Hi era un més: si ells eren dotze, amb Jesús eren tretze. 

Però, què pensaríeu d’un mestre que es mantingués 
sempre necessari? El millor mestre és aquell que 
aconsegueix que els seus alumnes arribin a no necessitar-lo. 
Jesús mateix ja els havia advertit: “Us convé que jo me’n 
vagi, perquè, si no me’n vaig, el Defensor no vindrà a 
vosaltres; en canvi, si me’n vaig, us l’enviaré” (Joan 16,7). 
La presència del nou Defensor només és possible si Jesús es 
fa “absent” com a mestre, d’una manera semblant a com 
l’hereu no esdevé realment “hereu” fins que el pare no es 
retira. 

La retirada de Jesús no és un simple anar-se’n per deixar 
el protagonisme als seus deixebles. L’acció de Jesús 
s’assembla a la d’aquells pares que reparteixen l’herència 
als seus fills no pas quan moren sinó quan els fills són 
capaços de rebre-la, administrar-la i gaudir-ne. En aquests 
casos, el repartiment de l’herència es converteix en l’acte 
d’amor més important i definitiu dels pares envers els fills. 
Aquests esdevenen hereus perquè els pares els donen tot el 
que són i tenen, en un acte suprem d’amor. 

El nou Defensor que Jesús promet als deixebles és 
precisament el desvetllament en ells mateixos d’allò que ell 
els ha donat: la seva pròpia vida de comunió amb el Pare. 
Recordem-ho una vegada més: la mort de Jesús al Calvari 
és la visualització de la seva vida donada. I “deixebles” són 
tots aquells que acullen aquesta donació. Perquè aquesta 
vida donada sigui plenament activa en ells, Jesús marxa 
“com a Mestre i Senyor”. Aleshores la vida donada que els 
deixebles han acollit es fa plenament activa. “Marxar com a 
Mestre i Senyor” serà la manifestació més clara i definitiva 
de l’amor de Jesús als deixebles. “Ell, que havia estimat els 
seus que eren al món, els estimà fins a l’extrem” (Joan 
13,1). 

 Però el Calvari no és només la manifestació màxima de 
l’amor de Jesús a l’Home, sinó també la manifestació 
màxima de la inhumanitat del Poder i els seus sequaços: el 
“món”. Aquí “món” significa el conjunt d’humans que, 
creient en l’eficàcia del Poder, han creat una societat basada 
en relacions de domini–subjecció. Aquest és el “món” que 
ha dictat sentència contra Jesús, i que no pot rebre l’Esperit 
de la veritat perquè ha proclamat com a “veritat” la seva 
pròpia mentida. 

 En la nostra vida de cada dia, conviuen la mentida del 
Poder i la veritat de l’Home. En els Dotze ha quedat ben clar 
que l’ésser humà sent l’impuls del món de mentida i sent 
també l’esperit de veritat. Acceptar ser deixeble de Jesús 
comporta optar per l’esperit de veritat, que permet vèncer 
l’impuls del “món”. “D’aquí a poc, el món ja no em veurà, 
però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres 
també viureu”. 

 Hi ha una única realitat: el Pare. I, en Ell, l’Home. I, en 
l’Home, cada un dels humans en la mesura que som 
solidaris de la Humanitat. Fora d’aquí, cap altra cosa és 
realment real. “Per Ell tot ha vingut a l’existència, i res no hi 
ha vingut sense Ell” (Joan 1,3). La foscor i la mort 
existeixen només com a contrapunt de la Llum i de la Vida, 
com una ombra, que no té altra “realitat” que el fet 
d’assenyalar l’espai on no arriba la Llum per l’opacitat del 
cos il·luminat. 

I no obstant… 

El Pare us donarà un altre Defensor… 
Per a què el necessitem un altre Defensor? 
L’existència de l’amor provoca, per contrast, l’experiència 

del des–amor. I podem caure en la temptació de donar 
consistència a aquest des–amor. Donar consistència al des–
amor: heus aquí el perill del qual hem de ser defensats, 
sobretot quan el des–amor pren formes tan seductores com 
el domini sobre els altres, el triomf, la fama, el prestigi, 
l’arrogància,… 

“Pregueu per no caure en la temptació”, havia insistit 
Jesús als seus deixebles (Lluc 22,40). Però hi van caure. La 
seva fe encara era massa “infantil”. El nou Defensor els 
permetrà fer-se adults. L’Esperit de Jesús donat als 
deixebles, s’encarna en ells, i en cada ésser humà que l’acull 
(“que guarda els seus manaments”). Aquesta nova situació 
comporta la rica i joiosa experiència de saber que “jo 
(Jesús) estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en 
vosaltres”. Tot i haver-hi una sola i única realitat, és una 
realitat viva, diferenciada i vinculada per relacions de 
comunió. 

MISSATGE
Com en la vida natural es va passant de la infantesa a 

l’adultesa, així també la comunió amb el Pare va passant 
d’una situació “infantil” a una adultesa creixent per l’acció 
de l’Esperit, vessat abundosament sobre nosaltres (Titus 
3,6). Comencem petits, necessitats de Lleis i Manaments. El 
compliment d’aquests mostra la nostra disponibilitat a rebre 
la vida donada de Jesús, fins que aquesta es fa activa en 
nosaltres. És el nou Defensor, aquell que ens defensa de la 
mentida de donar consistència al Poder. 

RESPOSTA
Actualment moltes persones s’han situat al marge de 

l’Església. ¿És perquè no necessiten cap nou Defensor o 
perquè no troben en l’Església el clima adequat on aquest 
nou Defensor pugui actuar en ells? ¿No podria ser que molts 
hagin abandonat l’Església precisament impulsats per 
l’Esperit de veritat que els mou a buscar una Llibertat que 
no troben en l’Església? 

En relació a les anomenades societats cristianes, ¿no 
podria ser que hagués arribat el moment en què la 
“Església” hagi de canviar la seva forma de presència 
retirant-se “com a mestra i senyora”, i fent-se present com 
a ferment (segurament no gaire visible) d’Humanitat? ¿La 
presència institucional de l’Església no resulta sovint massa 
pesada, formant part d’un Sistema bàsicament opressor? 
¿La anomenada crisi de valors, no serà una reacció contra la 
mentida del nostre “món”? ¿No serà que l’altre Defensor 
que Jesús ha promès continua actuant en més persones de 
les que imaginem? 

 PREGUNTES per al diàleg
1. La superació de la situació de cristiandat pren formes i 

maneres molts diferents segons cada lloc i cada àmbit 
sociològic. En el vostre ambient ¿queden trets de 
Cristiandat que, en la vostra opinió, haurien de 
canviar? 

2. Com a persones, experimenteu la vostra pertinença a 
l’Església com un ajut o com un obstacle per a la 
Llibertat? 

3. ¿Coneixeu persones que diguin, de paraula o de fet, 
Des que he deixat l’Església (o la Religió) em sento 
més lliure? Què en penseu? 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1196&select=16
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1193&select=13
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1193&select=13
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1181&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1177&select=22
http://www.bci.cat/index.php?llibre=66&capitol=1328&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=66&capitol=1328&select=3


Paraules i Parauletes 

DIUMENGE VI DE PASQUA. CICLE A.  

“ORFES”. 

153. Orfes. (No us deixaré orfes: tornaré a venir.). 
Queden orfes els fills privats d’algun dels pares, sobretot si això passa quan encara en tenen necessitat. 

També es pot parlar d’orfandat quan un deixeble es veu privat del seu mestre, sobretot si encara no ha 
adquirit l’aprenentatge suficient. 

L’Evangeli de Joan és l’únic que parla d’orfandat per referir-se a la relació de Jesús amb els seus 
deixebles. 

Però ja sabem que els Evangelis, i sobretot el de Joan, tenen un doble nivell de significació: un nivell 
superficial, més o menys intel·ligible directament, i un nivell profund, només comprensible des d’una fe 
adulta. 

El significat superficial de les paraules que hem llegit està força clar: l’absència de Jesús provocarà 
en els seus deixebles un sentiment d’orfandat. Però serà per poc temps perquè, com ensenya la mateixa 
experiència, sovint l’absència del pare o del mestre activa la força i les capacitats (“l’esperit”) que les 
paraules, consells i exemples rebuts volien produir. De fet, el mateix Jesús diu clarament als seus 
deixebles: “Us convé que me'n vagi, perquè, si no me'n vaig, el Defensor no vindrà a vosaltres; en canvi, 
si me'n vaig, us l'enviaré” (Joan 16:7). 

Però el significat profund de les paraules de Jesús diuen més coses, que no ens hauríem de perdre. 
“No us deixaré orfes”. Jesús no parla només de la orfandat que els deixebles patiran quan ell marxi, 

sinó de l’orfandat en què des de sempre viuen immersos donat que, a pesar d’estar amb Jesús, no l’han 
entès, ni han acollit realment el seu missatge, ni han participat de debò en la seva experiència de 
Filiació.  

Es tracta d’aquella orfandat que experimenta tot ésser humà quan esdevé conscient de si mateix.  
Tot ésser humà, quan adquireix consciència de si mateix, es troba davant unes preguntes sense 

resposta de debò satisfactòria.  
És cert que, sobretot si viu en un marc religiós, possiblement se li donin moltes i variades respostes que 

li poden resultar “vàlides” perquè li arriben abans que ell es faci les preguntes. Però quan venen de debò 
les preguntes, les respostes rebudes o apreses deixen de ser satisfactòries, o li provoquen altres 
preguntes encara més radicals. Què significa realment viure? Per què existim? Per què la mort? Per què 
el dolor? D’on neix el mal? Què o qui sóc realment? 

Cada home se sent orfe de llum davant les seves grans preguntes. 
“No us deixaré orfes”. La promesa de Jesús seria realment una bona notícia si no fos incomprensible. 

“Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel; però ara, amb tot això, ja som al tercer 
dia des que han passat aquestes coses”, es lamenten els dos deixebles d’Emaus (Lluc 24:21). 

“No us deixaré orfes”. ¿Com pot dir això Jesús, si ell mateix ha experimentat una orfandat total que l’ha 
portat a cridar: Elí, Elí, ¿lemà sabactani? —que vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat? 
(Mateu 27:46). 

I no obstant, aquí està la promesa de Jesús.  
La paternitat que ens mostra no s’exhibeix davant nostre, com separada de nosaltres. Tampoc no es 

tracta de presentar-nos la paternitat de Déu com una realitat que s’imposa per la seva força o per la 
nostra necessitat. 

Jesús és home; cent per cent humà. A la Creu assumeix tota l’experiència humana, incloses l’orfandat 
i la solitud. I és precisament en aquest moment quan porta al màxim la consciència de la seva filiació. 
Les paraules “Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?” no són pas un crit de desesperança sinó 
l’afirmació màxima d’un sentiment filial. Ho reconeixerà explícitament el centurió que contempla la seva 
mort (Marc 15:39) amb tots els qui el guardaven (Mateu 27:54): “Realment aquest home era fill de Déu”. 
L’Evangeli de Lluc també fa explícit aquest sentiment: Pare, a les teves mans confio el meu esperit (Lluc 
23:46). 

Amb la seva manera de morir, Jesús revela l’autèntic significat de la mort: no és un final sinó un pas 
(Pasqua). Jesús passa de la “vida tinguda” a la “vida donada”; i precisament la “vida donada” és allò que 
fa sentir-se plenament fill de Déu (Déu = “Vida que es dóna” o Pare). 

A partir de Jesús, cada ésser humà descobreix davant seu un camí: Jesús, el Ressuscitat; l’home que 
ha passat totalment de la vida tinguda a la vida donada. 

En Jesús descobrim que la vida humana és un misteri de Comunió. Sentim la pròpia vida com un do 
rebut, que ens mou a donant-nos. Do rebut de Déu a través dels altres; vida donada als altres que ens fa 
fills de Déu. Filiació i Germanor són les dues cares de la Vida humana. Hi queda superada l’orfandat. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DIUMENGE VI DE PASQUA. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

Perdona, Fid’ho: però aquest llenguatge que 
l’evangeli d’avui posa a la teva boca, el trobo 
sospitós. A part de complicat, em sembla un 
llenguatge sectari. ¿No dius sempre que tu ets fill 
de l’home, i que t’escau tot allò que és humà? 
¿Doncs, com pots dir als teus deixebles que ells sí 
que poden rebre l’esperit de la veritat, però el món 
no?! ¿Per què? ¿Que no són “món” ells també? ¿No 
ets món, tu mateix?! 

Perdona que m’hi posi així, però és que aquest 
llenguatge em recorda aquells fatídics temps en què 
la teva Església afirmava que només ella és la 
vertadera religió, i que totes les altres són falses. 

Fid’ho 
Estimat, Evy: no saps com m’agrada sentir-te dir 

tot això. Significa que ja has superat un vici que 
sovint és considerat virtut. 

És veritat: molts que es deien seguidors meus 
van convertir el meu missatge en una nova religió, i 
van entrar en competència amb les altres religions 
per veure quina era més vertadera. Van haver-hi 
lluites i guerres, judicis i condemnes amb gran força 
deshumanitzadora. Sí: trista experiència, aquesta! 

Estic content que ho denunciïs, perquè és un 
mal que s’ha de denunciar i, sobretot, corregir. 

Però també t’he de dir que aquesta lamentable 
situació no es dedueix de les paraules que els 
evangelistes posen a la meva boca, sinó de la 
tendència de molts a utilitzar la religió per legitimar 
les seves ganes de domini. 

Evy 
Però les paraules que hem llegit van clarament a 

favor de l’Església i en contra del Món! 

Fid’ho 
No contraposen Món i Església. Contraposen dues 

maneres d’estar al Món. Cada ésser humà neix del 
Món i és Món. I també cada ésser humà sent la 
crida a anar més enllà d’allò que rep del món i troba 
en el món. 

Evy 
¿Més enllà del que rep del Món?… 

Fid’ho 
Mentre a la teva família hi hagi fills petits, ha de 

ser possible viure-hi “infantívolament”. El nen té 
defectes que encara no ha superat, i està mancat 
de virtuts necessàries per a la convivència familiar. 
Per això necessita d’una família que l’aculli amb les 
seves limitacions. En una família de només 
persones perfectes, els nens no hi tindrien lloc. Una 
família ha de ser un àmbit d’aprenentatge on els 
no–generosos puguin descobrir-hi la bellesa de la 
generositat. Una bona família és aquella on cadascú 
pot conviure-hi amb les limitacions i defectes que 
encara no ha superat, però on, a la vegada, és 
invitat a anar més enllà d’aquestes limitacions. 
Quan s’aconsegueix anar més enllà de la situació 
original, hom s’acosta a la família perfecta: a la 
família com a gaudi. 

Evy 
Amb aquesta referència a la família estic 

descobrint moltes coses! Per exemple: estic 
descobrint que el nivell de generositat de casa meva 
é s f o r ç a l i m i t a t , p e r ò h o c o m p e n s a l a 
sobreabundant generositat de la meva dona. Veig 
clarament que és la seva generositat allò que fa i 
aguanta la família. És gràcies a ella que som una 
autèntica família, a pesar de les limitacions. 
“L’esperit de la veritat”, com dius tu. De cop i volta 
el teu llenguatge se m’ha tornat clar! Parles d’un 
altre defensor. Els nanos em consideren a mi el fort 
de la casa. Ells encara no han entès això que jo ara 
acabo descobrir: l’altre defensor és la generositat 
de la meva dona! Ella defensa tota la família des de 
dintre cada un de nosaltres, “injectant” en nosaltres 
aquella generositat que ens manca. “Habita a casa 
vostra i està dins de vosaltres“. Exactament així! 

¿Significa, doncs, tot això que dius, que la 
Humanitat està destinada a ser una família? 
Sorprenent! I meravellós!!! 

Mossèn Pere Torras 



L'ESPERIT DE LA VERITAT 

Jesús s'està acomiadant dels seus deixebles. Els veu tristos i abatuts. Aviat no el 
tindran amb ells. Qui podrà omplir el seu buit? Fins ara ha estat ell qui ha tingut cura 
d'ells, els ha defensat dels escribes i fariseus, ha sostingut la seva fe feble i vacil·lant, 
els ha anat descobrint la veritat de Déu i els ha iniciat en el seu projecte humanitzador. 

Jesús els parla apassionadament de l'Esperit. No els vol deixar orfes. Ell mateix 
demanarà al Pare que no els abandoni, que els doni "un altre defensor" perquè "estigui 
sempre amb ells". Jesús l'anomena "l'Esperit de la veritat". Què s'amaga en aquestes 
paraules de Jesús? 

Aquest "Esperit de la veritat" no cal confondre’l amb una doctrina. Aquesta veritat no 
s'ha de buscar en els llibres dels teòlegs ni en els documents de la jerarquia. És una 
cosa molt més profunda. Jesús diu que "viu en nosaltres i és en nosaltres". És alè, 
força, llum, amor … que ens arriba del misteri darrer de Déu. L’hem d'acollir amb el cor 
senzill i confiat. 

Aquest "Esperit de la veritat" no ens converteix en "propietaris" de la veritat. No ve 
perquè imposem a altres la nostra fe ni perquè controlem la seva ortodòxia. Ve per no 
deixar-nos orfes de Jesús, i ens convida a obrir-nos a la seva veritat, escoltant, acollint i 
vivint el seu Evangeli. 

Aquest "Esperit de la veritat" no ens fa tampoc "guardians" de la veritat, sinó 
testimonis. El nostre quefer no és disputar, combatre ni derrotar adversaris, sinó viure 
la veritat de l'Evangeli i "estimar Jesús guardant els seus manaments". 

Aquest "Esperit de la veritat" és a l'interior de cadascú de nosaltres defensant-nos de 
tot allò que ens pot apartar de Jesús. Ens convida obrir-nos amb senzillesa al misteri 
d'un Déu, Amic de la vida. Qui busca aquest Déu amb honradesa i veritat no és pas  
lluny d'ell. Jesús digué una vegada: "Tot el qui és de la veritat, escolta la meva veu". És 
cert. 

Aquest "Esperit de la veritat" ens convida a viure la veritat de Jesús enmig d'una 
societat on sovint a la mentida se l’anomena estratègia; a l'explotació, negoci; a la 
irresponsabilitat, tolerància; a la injustícia, ordre establert; a l'arbitrarietat, llibertat; a 
la manca de respecte, sinceritat … 

Quin sentit pot tenir l'Església de Jesús si deixem que es perdi en les nostres 
comunitats “l'Esperit de la veritat"? Qui podrà salvar-la de l’auto–engany, les 
desviacions i la mediocritat generalitzada? Qui anunciarà la Bona Nova de Jesús en una 
societat tan necessitada d'alè i d’esperança? 

José Antonio Pagola






