
LECTURES  
DIUMENGE 17/04/2016 

DIUMENGE IV DE PASQUA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Actes 13,14.43–52) 
En aquells dies, 
Pau i Bernabé continuaren el seu viatge des de Perga 
i arribaren a Antioquia de Pisídia. 
El dissabte entraren a la sinagoga i s’assegueren. 
Quan ja es dispersava la gent reunida a la sinagoga, 
molts dels jueus i dels prosèlits seguiren Pau i Bernabé. 
Ells els parlaven, mirant de persuadir–los 
que es mantinguessin fidels a la gràcia de Déu. 
  
El dissabte vinent gairebé tota la ciutat 
es reuní per escoltar la paraula del Senyor. 
Quan els jueus veieren aquella multitud, 
s’engelosiren tant 
que es posaren a impugnar amb paraules injurioses 
tot el que deia Pau. 
Però Pau i Bernabé els respongueren amb valentia: 
«Era el nostre deure 
anunciar–vos primer a vosaltres la paraula de Déu. 
Però ja que vosaltres no la voleu rebre 
i us feu vosaltres mateixos indignes de la vida eterna, 
ara ens adreçarem als qui no són jueus. 
Així ens ho té ordenat el Senyor: 
“T’he fet llum de les nacions perquè portis la salvació 
fins als límits de la terra”.» 

Quan sentiren això els qui no eren jueus, 
se n’alegraren, i lloaven la paraula del Senyor. 
Tots aquells que Déu havia destinat a la vida eterna 
es convertiren a la fe. 
La paraula del Senyor s’escampava per tota la regió. 

Però els jueus instigaren les dones devotes més 
distingides 
i els principals de la ciutat 
a promoure una persecució contra Pau i Bernabé, 
fins que els expulsaren del seu territori. 
Ells, en senyal de protesta, 
s’espolsaren els peus sobre els qui els feien marxar, 
i se n’anaren a Iconi. 
Els convertits de nou vivien feliços, 
plens d’alegria i de l’Esperit Sant. 

2ª LECTURA (Apocalipsi 7,9.14b–17) 
Jo, Joan, vaig veure una multitud tan gran 
que ningú no hauria pogut comptar. 
Eren gent de tota nacionalitat, 
de totes les races i de tots els pobles i llengües. 
S’estaven drets davant el tron i davant l’Anyell, 
vestits de blanc i amb palmes a les mans. 
  
Un dels ancians em digué: 
«Aquests són els qui vénen de la gran tribulació. 
Han rentat els seus vestits amb la sang de l’Anyell, 
i els han quedat blancs. 
Per això estan davant el tron de Déu, 
donant–li culte nit i dia dins el seu santuari. 
El qui seu en el tron els protegirà amb la seva presència, 
mai més no passaran fam, 
mai més no passaran set, 
ni estaran exposats al sol ni a la calor, 
perquè l’Anyell que està en el tron els guiarà 
i els conduirà a les fonts on brolla l’aigua de la vida. 
Déu els eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.» 

EVANGELI (Joan 10,27–30) 
En aquell temps, digué Jesús: 
«Les meves ovelles reconeixen la meva veu. 
També jo les reconec i elles em segueixen. 
Jo els dono la vida eterna: 
no es perdran mai 
ni me les prendrà ningú de les mans. 
Allò que el Pare m’ha donat val més que tot, 
i ningú no ho podrà arrencar de les mans del Pare. 
Jo i el Pare som u.» 



LECTURES  
DIUMENGE 24/04/2016 

DIUMENGE V DE PASQUA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Actes 14,21b-27) 
En aquells dies, 
Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a Iconi i a Antioquia. 
Confortaven els convertits de nou 
i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. 
Els recordaven que per entrar al regne de Déu 
hem de passar per moltes tribulacions. 
Ordenaren preveres en cadascuna de les comunitats, 
i amb pregàries i dejunis els encomanaren al Senyor, 
en qui havien cregut. 
  
Continuaren el seu viatge a través de Pisídia 
i arribaren a Pamfília. 
Després d’anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia, 
i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia, 
des d’on la comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu 
perquè duguessin a terme l’obra que acabaven d’acomplir. 
  
Així que arribaren, 
reuniren la comunitat per anunciar-los 
tot el que Déu havia fet junt amb ells, 
i que Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus. 

2ª LECTURA (Apocalipsi 21,1-5a) 
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. 
El cel i la terra d’abans havien desaparegut, 
i de mar ja no n’hi havia. 
Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, 
la ciutat santa, la nova Jerusalem, 
abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, 
i vaig sentir cap a l’indret del tron una veu forta que 
cridava: 
«És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. 
Viurà amb ells, ells seran el seu poble 
i el seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells. 
Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls 
i no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. 
Les coses d’abans han passat.» 
Llavors el qui seia al tron afirmà: 
«Jo faré que tot sigui nou.» 

EVANGELI (Joan 13,31-33a.34-35) 
Nota: Hi he posat en [ ] el verset 33b que el Missal no recull. 
  
Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús digué: 
«Ara el Fill de l’home és glorificat, 
i Déu és glorificat en ell. 
Si Déu és glorificat en ell, 
és que també Déu el glorificarà en Déu mateix, 
i el glorificarà ben aviat. 
  
Fillets, 
és per poc temps que encara estic amb vosaltres. 
[Vosaltres em buscareu, 
però ara us dic allò que vaig dir als jueus: 
Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir.] 
Us dono un manament nou: 
que us estimeu els uns als altres. 
Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres. 
Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres 
tothom coneixerà si sou deixebles meus.» 



PROJECTE D’HOMILIA
Les meves ovelles… 

Jesús directament no va fundar cap nova Religió ni 
va organitzar cap nova Comunitat religiosa 
(Església) sinó que ens va mostrar, de paraula i 
d’obra, una nova manera de ser humans centrada 
en la comunió. Per això els evangelis ens el 
presenten com “el fill de l’Home”. 

Com a éssers vivents, els humans podem 
dedicar–nos a tenir i mantenir la vida que hem 
rebut, però també podem descobrir i acceptar que 
la vida és per rebre-la i donar-la, com passa amb 
les fonts d’aigua que podem trobar quan fem una 
excursió a muntanya. La Vida no neix de nosaltres 
mateixos sinó que, com diu el conegut vers de R. 
Tagore, la rebem com un do i la mereixem donant–
la. 

Arreu de la Humanitat, i en el marc de les 
diferents Religions o fora de tota religió, són 
innumerables les persones que explícitament o 
implícita, viuen donant la vida. I no calen 
demostracions, proves o sentències perquè qui viu 
així sàpiga que aquesta manera de viure és justa, 
saludable i plena. “Les meves ovelles reconeixen la 
meva veu. També jo les reconec i elles em 
segueixen”. 

No ens ha d’enganyar l’ús, aquí, de la paraula 
“ovelles”. Aquí aquesta paraula no es contraposa a 
“pastor”, ni té un sentit confessional (els cristians), 
sinó que vol dir estar en comunió. En l’evangeli de 
Joan, Jesús encarna l’home que ha arribat a la seva 
plenitud fent de la seva vida una vida que es dóna 
del tot. I som “ovelles” d’aquest “pastor” tots els 
humans en la mesura que vivim donant la vida. 

Cal adonar–se que, de fet, la paraula “cristià” es 
fa servir sovint per designar els membres d’una 
determinada Religió. Però, no és la pertinença a una 
determinada Religió allò que ens fa realment 
“ovelles” de Jesús, sinó el seguiment del mateix 
camí que ell va seguir. 
Jo i el Pare som u. 

Solemne i explícita declaració de qui és Jesús. I 
en Jesús, també nosaltres podem descobrir qui som 
quan decidim viure donant la vida. Perquè la vida 
que donem és la mateixa vida que primer hem 
rebut; i la vida que hem rebut té el seu origen en la 
bondat de Déu, la vida del qual és donar-se. Per 
això entenem Déu com a COMUNIÓ, i podem parlar 
d’Ell com a Pare que es dóna i com a Fill que és 
engendrat. 

I nosaltres hem estat invitats a participar en 
aquest corrent de VIDA. Som invitats a ser fills en el 
Fill, la vida del qual és la mateixa Vida del Pare en 
forma de vida rebuda. Com l’aigua de la font. 
L’aigua de la font és la mateixa aigua que cobreix 
les muntanyes en forma de neu; però, en la font, 
se’ns ofereix a punt per ser beguda. 

MISSATGE 
La Vida sobirana de Déu–Pare se’ns ofereix a punt 

per ser beguda en la persona humana del Fill i de 
tots aquells qui la reben i es deixen transformar en 
beguda. Com hem llegit a la segona Lectura: “…vaig 
veure una multitud tan gran que ningú no hauria 
pogut comptar. Gent de tota nacionalitat, de totes 
les races i de tots els pobles i llengües…  …mai més 
no passaran fam, mai més no passaran set…” 

O com es diu en el relat de la Samaritana: “El qui 
begui de l’aigua que jo li donaré, mai més no tindrà 
set: l’aigua que jo li donaré es convertirà dintre d’ell 
en una font d’on brollarà vida eterna” (Joan 4,14). 

RESPOSTA 
Com hem llegit a la 1ª Lectura: “Quan sentiren 

això, tots se n’alegraren, i lloaven la paraula del 
Senyor”. La resposta que se’ns demana en aquest 
diumenge, com en tots els diumenges del temps 
pasqual, és la d’alegrar-nos. 

El text fa notar el contrast entre els jueus i els no 
jueus. Com en el seu Evangeli, també en Fets dels 
Apòstols Lluc interpreta el refús que els jueus van 
fer del missatge dirigit abans que tot a ells, com 
l’ocasió perquè aquest missatge arribi també als no 
jueus. El refús temporal que fan els elegits 
primerament provoca que l’elecció es faci universal. 

Aquest refús que fan els primers elegits es 
converteix en una sort per nosaltres, però també és 
un advertiment. Els membres de l’Església ens 
sentim fills i continuadors de la Sinagoga; però 
podríem caure en el mateix defecte de les autoritats 
jueves d’aquell temps: pretendre convertir en 
privilegi allò que és una missió. ¿No ha passat 
massa sovint que els de l’Església ens hem cregut 
els únics o els principals deixebles (ovelles) de 
Jesús? 

PREGUNTES per al diàleg 
1.Fins no fa gaire, era habitual que els fidels 

consideressin la seva pròpia religió com l’única 
vertadera. També pensàvem així molts cristians a 
pesar del que ens diu l’Evangeli. Ara, en ple 
pluralisme religiós, com ho veieu? 

2.La paraula “ovelles” pot ser entesa en un sentit 
passiu, com si se sobreentengués que, en 
l’Església, la majoria són ovelles mentre d’altres 
són pastors. Com ho veieu això, mirant-ho des de 
l’Evangeli?  



Paraules i Parauletes
DIUMENGE IV DE PASQUA. CICLE C.  

“VIDA ETERNA”. 

93. Vida eterna. (Jo els dono la vida eterna…). 
Avui dia la paraula eternitat fa por. Per bona que sigui una situació, si dura massa es fa inaguantable. 
La por a l’eternitat ve del fet que solem imaginar-la com un temps que no s’acaba. És normal que 

pensem així perquè som temporals, i només podem imaginar les coses i les situacions com “posades” en 
el temps (i en l’espai). 

Però, sobretot en l’Evangeli de Joan, l’expressió “vida eterna” va molt més enllà d’un simple “temps que 
no s’acaba”. Entendrem millor tot això si tenim en compte dues característiques de la vida: 

A) La vida no “és” sinó que “flueix” (o “existeix”, per dir-ho amb el llenguatge d’algunes Filosofies). 
Com en una font d’aigua, la vida la rebem i la donem sempre nova. Amb tot, hi ha una diferència 

important: una font dóna la mateixa aigua que rep; en canvi nosaltres, amb el temps, adquirim una 
certa capacitat de seleccionar la vida que rebem i donar-la millorada o empitjorada. Una mica, com 
els aparells descalcificadors, tan de moda. 

També podem pretendre no donar-la del tot, i “retenir-la” intentant creant-nos cisternes (que  
sempre resulten foradades).   

B) L’altra característica de la vida està més directament lligada a la Llibertat i a la Generositat. Es 
tracta de la Comunió. 
La vida és per donar-la. La rebem com un do i la vivim fent-ne un do. I els qui accepten la nostra 

vida donada també ens fan un do rebent-la. 
En realitat no “vivim” sinó que “convivim”. Cada un de nosaltres és fill de tota la Humanitat i de tots els 

vivents. I donant la pròpia vida fem Humanitat i acreixem la Vida. 
Quan Jesús parla vida eterna vol significar aquesta comunió. Així la nostra vida esdevé semblant a la 

Vida de Déu (Gènesi 1:27). No es tracta d’una vida sobrevinguda o complementària, com si ens arribés de 
fora. Jesús és l’Home. Obrir-nos a l’Home transforma interiorment la nostra vida guarint-la de la 
temptació de tancament o d’imposició. 

Vida eterna significa haver superat tota forma de desconnexió en el flux vital dintre el qual naixem, 
existim i ens perfeccionem. 

Avui, també la Ciència ens ajuda a entendre millor el “miracle de la Vida”. La Ciència ens assegura que 
sobre el planeta Terra no hi ha moltes vides sinó una única i mateixa vida, que va esdevenint com un gran 
arbre a partir d’una primera i minúscula vida inicial. 

La Ciència actual comprova l’Evolució a partir d’una primera cèl·lula. I la Fe ens invita a interpretar 
aquest fet com un projecte d’amor. 

Aquí, la paraula “projecte” és ambivalent. Les característiques de l’Evolució mostren que no respon a 
cap projecte previ. Els científics hi detecten una infinitat d’errors i d’inutilitats que els porten a descartar 
qualsevol pre-disseny mínimament racional. És una deducció correcta científicament parlant. Per això 
seria equivocat, a partir de les característiques de l’Evolució, pretendre deduir la existència d’un 
Dissenyador.  

I no obstant, la Fe, entesa com a obertura a la Realitat que anem descobrint, ens porta més enllà de la 
Ciència i ens invita a entrar en l’experiència de Comunió. Des d’aquesta experiència de comunió, el 
Món i la seva Evolució se’ns fan llenguatge. Captar i interpretar aquest llenguatge no es fa des de la 
Ciència sinó que depèn del nivell de comunió que cadascú vagi assolint. 

(Vegeu també episodis Temps i Tornada de Paraules i Parauletes).  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=2&select=1
http://torrasblog.blogspot.com.es/2014/11/diumenge-1er-advent-b.html


Tertúlia en espiral
DIUMENGE IV DE PASQUA. CICLE C.  

Bet 
Ja hi tornem amb les ovelles!!! No m’agrada aquest 

llenguatge! 
Víctor 

Avui és difícil veure un pastor amb ovelles. Per això 
et resulta un llenguatge estrany. Però segurament en 
temps de Jesús era normal. 
Bet 

Doncs, encara pitjor! Perquè allò que no m’agrada 
no és la imatge sinó allò que vol dir. No accepto que hi 
hagi pastors i ovelles. O tots pastors o tots ovelles. No 
accepto les diferències. Ja ho sé que Jesús es 
considerava un pastor bo, però no puc acceptar que 
als altres ens considerés ovelles. 
Víctor 

No sé si, en algun lloc, Jesús s’anomena també 
“ovella”, però els evangelis parlen sovint d’ell com d’un 
anyell. Joan Baptista l’anomena l’anyell de Déu. 
Bet 

Sí que tens raó! Ja no hi pensava: en el meu 
recordatori de 1ª comunió hi havia un xaiet. Jo em 
pensava que era jo, però la mare amb va dir que era 
Jesús… Ara faltaria un lloc que digués que tots som 
“pastors”… 
Juli 

Dona: potser demanes massa! No hi ha pastors si 
no hi ha ovelles! Per mi, aquí hi ha una cosa molt 
clara: és un llenguatge cent per cent sectari. No hi tinc 
res a dir, perquè cadascú parla com vol! Però cal 
reconèixer que és un llenguatge sectari. De fet, les 
religions no són res més que sectes. 
Víctor 

Home, Juli!!! Dir–ne “secta” d’una religió amb més 
de mil milions de fidels, sembla una mica exagerat. 
Juli 

No parlo del número, sinó del contingut. Parlar de 
les “meves ovelles”, com si fossin una propietat 
privada, i les úniques que reconeixen el propi líder,… 
Això és la definició exacta de secta. I a mi no 
m’agraden les sectes, tant si són quatre, com quatre 
mil milions. 
Magda 

Jo penso com tu, Juli, en això de les sectes: el 
número no fa la secta sinó l’esperit. Tot allò que 
“seccioni” la humanitat és sectari i fa mal. 
Víctor 

Tu també creus que els Cristians som una secta? 
Magda 

No ho crec ni deixo de creure-ho. Repeteixo: estic 
d’acord amb en Juli quan diu que no és cosa de 
números sinó de continguts. Tampoc no és cosa de 
creences. El sectarisme és una actitud. Segurament hi 
ha cristians que viuen les seves creences d’una 
manera sectària, com també n’hi haurà moltíssims 
d’altres que no tenen res de sectaris; com, per 
exemple, tu mateix. 
Bet 

Però… En tot cas, quan Jesús parla de les seves 
ovelles està parlant sectàriament. 
Magda 

Estic del tot convençuda que Jesús no va dir mai 
aquestes paraules ni res que s’hi assembli. Els 
evangelis les posen en boca de Jesús perquè 
expressen el llenguatge de les primeres comunitats 
cristianes. Avui ens poden resultar sectàries, però 
quan van ser escrites volien expressar exactament el 
contrari. 

Juli 
Però… Tu mateixa estàs dient que aquestes paraules 

eren el llenguatge dels primers seguidors de Crist! 
¿Com pots dir ara que signifiquen el contrari d’una 
secta?! 
Magda 

Per allò que he dit tantes vegades, i que considero 
una de les aportacions més importants que els 
evangelis han fet a la civilització. Jesús és l’Home. 
Considerar-se ovella de Jesús significa, si ho diguéssim 
en el llenguatge actual, sentir-se membre de la 
Humanitat, i tenir la Humanitat com a punt de 
referència de la pròpia vida. Però cal reconèixer que el 
sectarisme és el punt de partença. Ho era en temps de 
Jesús i ho és avui. Precisament la proposta dels 
evangelis porta a superar aquest sectarisme inicial 
en què tots comencem. 
Juli 

A veure, a veure si ho entenc… Estàs dient que tots 
comencem essent sectaris, i que les religions ens 
porten a superar el sectarisme? M’estàs dient que les 
religions no són sectes?! 
Magda 

Si el sectarisme és el punt de partença per tothom, 
totes les religions, d’entrada, tenen sectarisme dintre 
seu. I no solament les religions! També les 
associacions, els partits, els països,… Per exemple, els 
Estats actuals: ¿has vist mai un sectarisme més gran 
que el dels Estats?! Doncs, bé: el que penso és que els 
evangelis són precisament un missatge per superar 
aquest sectarisme inicial. Amb això no vull pas dir que 
els cristians l’hagin superat, o que els no–cristians no 
puguin superar–lo. Una cosa és el missatge i una altra 
el nivell de seguiment de cadascú. Això ho deixen ben 
clar els mateixos evangelis: els deixebles de Jesús no 
van superar el seu sectarisme fins que no van veure 
mort el seu líder. 
Bet 

Jo vaig haver de marxar de l’Església per superar el 
sectarisme! 
Magda 

Evidentment! Tots hem hagut de superar els nostres 
inicis. El teu sectarisme era eclesiàstic, i vas haver de 
superar l’Església; el meu era agnòstic, i vaig haver de 
superar l’Agnosticisme; em sembla que el teu, Juli, era 
polític, i has hagut de superar el Partidisme polític; i 
tu, Víctor: quantes vegades no m’has dit que havies 
hagut de canviar la teva manera de ser cristià! 
Víctor 

He canviat molt, però no he deixat de ser creient. 
Juli 

A tu et deu passar el mateix que a mi (encara que al 
revés): tu no has deixat de ser cristià però has deixat 
de ser sectari; com jo, que no he deixat de ser ateu 
però he de reconèixer que he deixat de ser-ho 
sectàriament. 
Bet 

D’aquí dedueixo que “creient” o “ateu” són només 
conceptes. Cadascú construeix la seva personalitat 
amb els conceptes que té a mà. Però l’important són 
les actituds. Aquestes depenen de la nostra llibertat, i 
són les que fan que la nostra relació amb els altres 
sigui sectària o no. 

Estic segura que si algú de nosaltres fos sectari, 
aquest grup seria impossible. En canvi, tenir idees 
diferents ens ajuda a dialogar. Jo m’ho passo molt bé. 



ESCOLTAR LA SEVA VEU I SEGUIR-LO 

Les meves ovelles reconeixen la meva veu. 
L'escena és tensa i conflictiva. Jesús està passejant dins el recinte del temple. 

Tot d'una, un grup de jueus l'envolta assetjant amb aire amenaçador. Jesús no 
s’intimida, sinó que els retreu obertament la seva manca de fe: «Vosaltres no 
creieu, perquè no sou ovelles meves». L'evangelista diu que, en acabar de parlar, 
els jueus van agafar pedres per apedregar-lo. 

Per provar que no són ovelles seves, Jesús s'atreveix a explicar-los què significa 
ser dels seus. Només subratlla dos trets, els més essencials i imprescindibles: 
«Les meves ovelles reconeixen la meva veu … i em segueixen». Després de vint 
segles, els cristians necessitem recordar de nou que l'essencial per a ser 
l'Església de Jesús és escoltar la seva veu i seguir-lo. 

El primer és despertar la capacitat d'escoltar Jesús. Desenvolupar molt més en 
les nostres comunitats aquesta sensibilitat, que està viva en molts cristians 
senzills que saben captar la Paraula que ve de Jesús en tota la seva frescor i 
sintonitzar amb la seva Bona Notícia de Déu. Joan XXIII va dir en una ocasió que 
“l’Església és com una vella font de poble en que de l'aixeta ha de córrer sempre 
aigua fresca”. En aquesta Església vella de vint segles hem de fer córrer l'aigua 
fresca de Jesús. 

Si no volem que la nostra fe es vagi diluint progressivament en formes 
decadents de religiositat superficial, enmig d'una societat que envaeix les nostres 
consciències amb missatges, consignes, imatges, comunicats i reclams de tota 
mena, hem d'aprendre a posar al centre de les nostres comunitats la Paraula 
viva, concreta i inconfusible de Jesús, el nostre únic Senyor. 

Però no n'hi ha prou d’escoltar la seva veu. Cal seguir Jesús. Ha arribat el 
moment de decidir-nos entre acontentar-nos amb una “religió burgesa” que 
tranquil·litza les consciències però ofega la nostra alegria, o aprendre a viure la fe 
cristiana com una aventura apassionant de seguir Jesús. 

L'aventura consisteix a creure el que ell va creure, donar importància al que ell 
va donar, defensar la causa de l'ésser humà com ell la va defensar, acostar-nos 
als indefensos i desvalguts com ell s’hi va acostar, ser lliures per fer el bé com ell, 
confiar en el Pare com ell hi va confiar i enfrontar-nos a la vida i a la mort amb 
l'esperança amb què ell s’hi va enfrontar. 

Si els qui viuen perduts, sols o desorientats, poden trobar a la comunitat 
cristiana un lloc on s'aprèn a viure junts de manera més digna, solidària i 
alliberada seguint Jesús, l'Església estarà oferint a la societat un dels seus millors 
serveis. 

José Antonio Pagola






