
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.» 



LECTURES  
DIUMENGE 01/05/2016 

DIUMENGE VI DE PASQUA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Actes 15,1–2.22–29) 
En aquells dies, 
uns que havien baixat de Judea 
ensenyaven als germans d’Antioquia 
que si no es feien circumcidar d’acord amb la Llei de Moisès 
no podien salvar–se. 
Això portà una desavinença i una discussió tan seriosa 
de Pau i Bernabé amb ells 
que decidiren que Pau i Bernabé, amb alguns més, 
pugessin a Jerusalem per tractar d’aquesta qüestió 
amb els apòstols i els preveres. 
Llavors els apòstols i els preveres, 
amb tota la comunitat reunida, 
decidiren d’elegir uns delegats 
i enviar–los a Antioquia junt amb Pau i Bernabé. 
Els elegits foren Judes, conegut també amb el nom de Bar–Sabàs, i Siles, 
homes que es distingien 
com a dirigents en la comunitat dels germans. 
Els donaren aquesta carta: 
«Els apòstols i els preveres saluden com a germans 
els germans no jueus d’Antioquia, de Síria i de Cilícia. 
Hem sabut que alguns havien vingut d’entre nosaltres 
sense la nostra autorització, 
us havien pertorbat amb les seves opinions 
i havien inquietat els vostres esperits. 
Per això hem decidit unànimement 
d’escollir uns representants nostres 
per enviar–vos–els junt amb els nostres estimats Bernabé i Pau, 
que han entregat les seves vides 
per la causa del nostre Senyor, Jesucrist. 
Els qui us enviem són Judes i Siles. 
Ells us exposaran de paraula 
això mateix que us diem per escrit, 
i és que l’Esperit Sant i nosaltres hem cregut 
que no us havíem d’imposar cap altra càrrega 
que aquestes indispensables: 
que us abstingueu de menjar carn sacrificada als ídols, 
de menjar sang i animals ofegats 
i de contraure un matrimoni entre pròxims parents. 
Fareu bé de guardar–vos de tot això. 
Adéu–siau.» 

2ª LECTURA (Apocalipsi 21,10–14.22–23) 
L’àngel em transportà en l’esperit 
dalt una muntanya gran i alta, 
i m’ensenyà la ciutat santa de Jerusalem, 
que baixava del cel, de la presència de Déu, 
i la glòria de Déu l’envoltava. 
Resplendia com les pedres més precioses, 
com un jaspi de transparència cristal·lina. 
Tenia una muralla gran i alta, amb dotze portes. 
A les portes hi havia dotze àngels i dotze noms gravats, 
que són els de les dotze tribus d’Israel. 
Tres de les portes miraven a llevant, 
tres al nord, 
tres al sud 
i tres a ponent. 
La muralla reposava sobre un fonament de dotze pedres 
que duia els noms dels dotze apòstols de l’Anyell. 
No hi vaig veure el santuari del temple, 
perquè el Senyor, Déu de l’univers, amb l’Anyell, 
és el santuari. 
La ciutat no necessita que la il·luminin el sol o la lluna, 
perquè la glòria de Déu l’omple de claror 
i l’Anyell li fa llum. 

EVANGELI (Joan 14,23–29) 
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles : 
«Qui m’estima farà cas del que jo dic; 
el meu Pare l’estimarà 
i vindrem a viure amb ell. 
Els qui no m’estimen no fan cas de les meves paraules, 
que no són meves, sinó del Pare que m’ha enviat. 
Us he dit tot això mentre era amb vosaltres, 
però el Defensor, 
l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, 
us farà recordar tot el que us he dit 
i us ho farà entendre. 
Us deixo la pau, 
us dono la meva pau. 
No una pau com la que dóna el món. 
Que s’asserenin els vostres cors, no us acovardiu! 
Heu sentit que us deia: Me’n vaig, però tornaré. 
Si m’estimeu, us alegrareu de saber que me’n vaig al Pare, 
perquè el Pare és més gran que jo. 
Us ho dic per endavant perquè cregueu quan ho veureu.» 



PROJECTE D’HOMILIA
“Quan Judes va ser fora…” 

La sortida de Judes dóna inici a l’HORA DE JESÚS. Però pot 
semblar fins i tot cínic que, precisament quan la traïció de 
Judes marca el començament del tràgic procés d’humiliació, 
condemna i mort de Jesús, l’evangelista posi a la seva boca 
les paraules que hem llegit: “Ara el Fill de l’home és 
glorificat, i Déu és glorificat en ell”. Que potser viu a la lluna, 
Jesús? Que potser l’evangelista no sap què va passar 
realment? 

I, si la passió i mort de Jesús és com una radiografia d’allò 
que passava i continua passant en la Humanitat, ¿no resulta 
escandalós que el Quart Evangeli ens en parli com del 
moment en què Déu hi és glorificat?! 

La passió i mort de Jesús, i la de milers i milions de 
persones al llarg de la Història, és la cosa més cruel i 
inhumana que pot existir. Com pot ser sublimada parlant-ne 
com d’una glorificació?! 

Podem, i potser devem, escandalitzar–nos. Però 
l’evangelista vol obrir els nostres ulls a una nova manera de 
veure les coses. És ben cert: la tortura i la mort de qualsevol 
ésser humà és la cosa més inhumana i reprovable, i els qui 
fan això no mereixen els nom de “humans”. El mateix 
evangeli no s’està de recordar-ho: “El Fill de l’home se’n va, 
tal com l’Escriptura ha dit d’ell, però ai de l’home que el 
traeix! Més li valdria no haver nascut.” (Mateu 26,24). Amb 
tot, l’evangeli també ens vol dir que els torturadors i 
assassins no tenen l’última paraula. 

Déu no vol la mort. Més encara: parlant a la nostra 
manera, diríem que Déu no creu en la mort. Ell ha creat la 
Vida, no la mort. Per a Déu allò que nosaltres en diem “mort” 
no existeix realment. O millor: la mort existeix com un 
moment de la Vida. Com és un moment de la vida de l’eruga, 
quan mor per esdevenir papallona. Com és un moment de la 
vida del gra de blat, quan mor per esdevenir una nova 
espiga. 

Però, encara que puguem arribar a entendre la mort, qui 
pot entendre i acceptar el dolor i la tortura? És legítim parlar 
de la dolorosa passió de Jesús (i de tants homes) dient-ne 
una glorificació? Pot no ser vist com a cruel un Déu del qual 
es diu que és “glorificat” en la dolorosa passió de Jesús? 

Una cosa ens ha de quedar ben clara: l’Evangeli no permet 
una sublimació del dolor. El dolor és dolent; el dolor és 
antihumà fins i tot quan produeix algun bé. Sempre seria 
millor aconseguir el bé sense passar pel dolor. Jesús mateix 
ho demana: ”Pare meu, si és possible, que aquesta copa 
(patiment) s’allunyi de mi” (Mateu 26,39). 

Déu no vol el patiment de ningú. Déu ha creat l’home per 
a la felicitat. Del fet de patir; del fet de tanta gent que 
pateix, no n’hem de deduir que això sigui voluntat de Déu. 

Per què, el dolor? No ho sé. Per a mi és un misteri. Sé que 
sobre molts dolors no hi podem actuar directament per 
evitar-los. Però que no sapiguem el perquè de molts 
sofriments no ens permet descuidar la gran quantitat de 
sofriments causats pels mateixos humans. I d’aquests, n’hem 
de respondre nosaltres, els humans. Davant qualsevol dolor 
hem de fer el que puguem per treure’l; però han de ser 
sobretot els patiments causats pels humans els que han de 
provocar en nosaltres una reacció més decidida, precisament 
perquè en aquests hi podem fer alguna cosa. 

El relat de la passió de Jesús (la passió de l’Home) ens 
presenta aquest dolor provocat per l’home, i el denuncia com 
a pecat; i com un pecat terrible. I aquí precisament s’hi 
mostra la grandesa de Jesús: a pesar del poder 
deshumanitzant de la tortura, ell s’ha mantingut fidel a 
estimar, i a no tornar mal per mal. 

I també aquí és on Déu hi és glorificat. La glòria de Déu no 
està en el sofriment sinó en la fidelitat d’aquells que 
continuen estimant a pesar de ser odiats; d’aquells que 
continuen humanitzant a pesar de ser víctimes d’un intent de 
deshumanització. Si un pont es manté ferm al seu lloc quan 
hi ha hagut un grandíssim aiguat, esdevé una glòria per als 
seus dissenyadors i constructors. Si un home continua 
donant amorosament la seva vida, fins i tot quan la hi prenen 
per vendre-la (Judes), aquest home dóna glòria a qui l’ha 
engendrat i l’ha enviat al món perquè hi faci visible i 
experimentable l’amor de Déu a tots els humans. 

I, “si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el 
glorificarà en Déu mateix, i el glorificarà ben aviat”. 

“Us dono un manament nou…” 
El MANAMENT de Jesús és NOU almenys en un triple sentit: 
a) Per la qualitat de l’amor. 

Abans de Jesús la perfecció de l’amor venia marcada 
per estimar el pròxim com a tu mateix (Lluc 10,27. 
Vegeu també Mateu 5,43 ó 19,19). En canvi, l’evangeli 
de Joan ens diu: “Estimeu tal com jo us he estimat”. 

b) Per contrast amb la Llei. 
Segurament el Quart Evangeli usa la paraula 
“manament” per connectar amb la situació de la 
persona abans d’acollir el missatge de l’evangeli. Abans 
de l’evangeli, la vida d’una persona està marcada per la 
Llei i els seus manaments. Per contrast amb la Llei, 
Jesús parla d’una altra classe de “manament”, un 
manament nou. En realitat no és un “manament” 
perquè, comparant-lo amb la situació anterior, no es 
basa en la submissió sinó en la participació de la Vida 
mateixa de Déu. És l’Esperit Sant, ofert com a do i 
acollit com a impuls que ens possibilita col·laborar en 
l’Obra de Déu. 

c) Per la seva funció identificadora. 
“Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom 
coneixerà si sou deixebles meus”. 
Els deixebles de Jesús no són identificats per pertànyer 
a un determinat Poble o a una determinada Religió. La 
identitat del deixeble no li ve del (possible) col·lectiu al 
qual pertany sinó de la pràctica d’un amor com el de 
Jesús. Els diferents col·lectius o comunitats poden ser 
fruit de moltes coses. Fins i tot poden ser fruit del 
domini d’uns sobre els altres. Però la identitat cristiana 
és fruit només de l’amor preferent per a l’Home. (Mireu, 
si us sembla bé, els APUNTS del Diumenge tercer de 
Pasqua. 9). 

Un amor així no es pot improvisar. Ho deixen clar les 
mateixes paraules de Jesús (no recollides al Missal, i que jo 
hi he posat entre claudàtors): “Ara… allà on jo vaig, vosaltres 
no hi podeu venir”. Aquest “ara” no exclou que “més tard” sí 
que el podran seguir. 

MISSATGE 
La glòria de l’home no està en la possessió i exhibició de 

Poder o de Força o de Domini sobre els altres sinó en la 
fidelitat al projecte amorós de Déu envers la Humanitat. Déu 
ens ha creat per amor i per a l’Amor, i el glorifiquem quan 
fem nostre aquest projecte, i col·laborem per realitzar-lo. 

RESPOSTA 
La resposta ens ve directament indicada a la segona part 

del text que hem llegit: “Tal com jo us he estimat, estimeu-
vos també vosaltres”. 

Cal adonar-se que hem creat una societat que té, com a 
primer valor (com a primer “déu”) el Poder, dissimulat amb 
mil màscares diferents : Estat, Constitució, Llei, Ciutadania, 
Democràcia, Drets,… Tot de coses que podrien ser bones si 
no fossin utilitzades per menysprear persones i pobles; 
Cultures, Ètnies i Religions… 

En una societat així, si l’Església hi volem complir la nostra 
missió, hem de canviar radicalment el nostre estil i el nostre 
compromís. Cal abandonar el tradicional mimetisme amb els 
Estats i tornar de debò a l’Evangeli. La nostra Església, tal 
com és ara, no ha d’excloure el Calvari (“donar la pròpia 
vida”) quan hi passi el camí de la fidelitat. “Jo faré que tot 
sigui nou”, acaba dient la segona Lectura. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Les Religions, i també el Cristianisme, a vegades han fet 

als seus fidels un “servei” força sospitós: no escandalitzar-
se del dolor provocat pels mateixos humans. Com ho 
veieu, vosaltres? 

2. És millor l’amor quan hi ha més dolor? 
3. Sovint, a l’Església, a algú se li demana la Partida de 

Baptisme com a prova de la seva identitat cristiana. Què 
en penseu? Considereu coherent amb l’Evangeli tot allò 
relacionat amb la burocràcia eclesiàstica, sobretot en 
aquest temps de pluralisme 

http://www.iesusnazarenusrexiudaeorum.org/2013/04/reflexiones-dominicales-domingo-iii-de.html


DIUMENGE V DE PASQUA. CICLE C.  

“JUDES”. 

94. Judes. (Quan Judes va ser fora del cenacle,...). 
Com tots els personatges dels Evangelis, Judes hi té una significació que més enllà d’ell mateix. “Judes” 

era un nom freqüent. Per distingir-lo d’altres Judes, els Evangelis solen anomenar-lo Judes Iscariot. 
(Sobre el significat d’Iscariot els estudiosos no estan d’acord. Per això, aquí, no hi entraré). 

Pel nom, es podria pensar que representa els Jueus. Judes � Judeus � Jueus. Però, en els Evangelis, 
els Jueus, com a Poble, estan representats sobretot pel número “dotze”, relacionat amb les Dotze tribus 
d’Israel. 

Per altra banda, encara que Judes participa d’aquesta representació de Els Dotze, com fan notar 
explícitament els Evangelis (Mateu 26:14), és evident que la seva representativitat va més enllà.  

Quan els Evangelis parlen de Judes solen afegir-hi, com un atribut, “el qui el va trair” (a Jesús) (Mateu 
10:4). A més, en els relats de la captura de Jesús, s’hi diu explícitament que els qui el detenen són 
conduïts i guiats per Judes (Mateu 26:14. Lluc 22:47. Joan 18:2). 

Aquest detall és significatiu. Judes no representa el “poble” dels Jueus sinó els seus “guies”, els 
Poderosos del poble, es tracti del poble jueu o no.  

A pesar del seu nom, en l’acció de Judes no s’hi ha de veure una acció dels Jueus contra Jesús sinó dels 
Poderosos contra l’Home. Perquè quedi clara aquesta diferenciació, els Evangelis de Lluc i de Joan posen, 
entre Els Dotze, un altre Judes, fill de Jaume (Lluc 6:16), distingint-lo directament de Judes Iscariot (Joan 
14:22). En canvi els Evangelis de Mateu i de Marc no posen un altre apòstol amb el nom de Judes sinó 
que anomenen directament amb aquest nom un germà de Jesús (Mateu 13:55 i Marc 6:3). 

Però el significat de Judes Iscariot no acaba en la representació dels Poderosos. El raonament dels 
Evangelis pot resumir-se així: Judes (els Poderosos d’Israel) s’apodera de Jesús (de l’Home) i l’entrega al 
Poder superior (Pilat, que aquí representa l’imperi Romà i tots els Imperis) perquè el condemnin a mort. 

Fent això, Judes (els Poderosos) acompleix el pla de Déu segons el qual Jesús (que per genealogia 
pertany al Poble d’Israel) és entregat a tots els homes. Esdevé així el Primogènit de la Nova Humanitat. 

Jesús, jueu de Natzaret, per pròpia iniciativa, s’entrega per amor a tots els homes. I els Poderosos que 
s’han “apoderat d’ell”, sense adonar-se’n, refusant-lo com a rei d’Israel i entregant-lo als Romans, han 
realitzat també l’entrega de Jesús, segons el pla de Déu. 

Per això els Evangelis, quan parlen de la traïció de Judes, diuen que s’havia de complir allò que estava 
escrit  (Joan 13:18). 

La traïció de Judes (i la de tots els Poderosos que condemnen i maten l’home) és un pecat terrible, 
denunciat per Jesús mateix. “El Fill de l'home se'n va, tal com l'Escriptura ha dit d'ell, però ai de l'home 
que el traeix! Més li valdria no haver nascut” (Mateu 26:24). Els Evangelis volen deixar ben clar que el 
pecat de l’home no anul·la el projecte amorós de Déu, que es realitza fins i tot “a través” dels pecadors. 
Déu va creant la Humanitat per l’entrega lliure i generosa que cada ésser humà fa de si mateix. I per més 
inhumanes que siguin les accions dels Poderosos, mai no anul·len el pla de Déu. Però això no els excusa. 

Cal, doncs, tenir en compte aquest doble significat de l’acció de Judes: 
– és una traïció a l’Home. 
– és un lliurement de l’home, mostrant la donació total que fan els generosos. És també el significat de 

la presència de Maria, la mare de Jesús, al peu de la Creu. (Joan 19:25).  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1135&select=26
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1119&select=10
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1135&select=26
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1177&select=22
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1198&select=18
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1161&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1194&select=14
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1122&select=13
http://www.bci.cat/index.php?llibre=51&capitol=1144&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1193&select=13
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1135&select=26
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1199&select=19


Tertúlia en espiral
DIUMENGE V DE PASQUA. CICLE C.  

Bet 
En aquest breu relat d’avui m’hi sobra la paraula 

“fillets”. Em recorda que la mare em deia “filleta” 
quan ens discutíem. Jo hi veia un intent de suborn 
afectuós. Quan vam tenir problemes amb la Petita, 
també em venien ganes de dir-li “filleta meva: si tu 
ho ets tot per nosaltres!”, però no ho vaig fer mai, 
recordant la meva mare. La tendresa, utilitzada com 
a arma per entendrir els altres, em sembla poc 
noble. Sempre recordaré, Juli, la discussió que vas 
tenir-hi tu: m’esgarrifava la duresa que vau fer 
servir tant ella com tu. Però va donar resultat. Us 
va canviar a tots dos, te’n recordes? 
Juli 

Perfectament. També jo em vaig espantar quan 
vaig veure el llenguatge que fèiem servir: massa 
dur! En aquest cas, però, la duresa del llenguatge 
era un reconeixement del valor de l’altre. Estic 
d’acord amb el que has dit: a vegades el llenguatge 
afectuós és un xantatge. 
Víctor 

Però també hi ha situacions en què el llenguatge 
afectuós és una manera d’indicar la profunda 
tristesa d’un moment determinat. No crec que aquí 
Jesús faci cap classe de xantatge. Senzillament, 
s’està acomiadant dels seus deixebles abans 
d’afrontar una situació terrible que ells de moment 
no entendran. No ho sé… Jo no estic gaire donat a 
les expressions de tendresa explícita (ho saps molt 
bé tu, Magda), però en aquest cas la situació de 
Jesús era molt especial. 
Magda 

Sí; la situació de Jesús havia de ser molt especial. 
Però aquest relat pertany a l’evangeli de Joan, i 
aquest evangeli sol posar en boca de Jesús paraules 
i expressions que de cap manera podien ser dites 
per ell mateix. L’evangelista les posa en boca de 
Jesús per expressar la fe de les primeres 
comunitats cristianes que ja havien mitificat (en el 
bon sentit de la paraula) la persona de Jesús. 
Bet 

Vols dir que Jesús no va fer servir aquesta 
expressió? 
Magda 

No ho sé. Jo no hi era, i és difícil (per no dir 
impossible) reconstruir el llenguatge real de Jesús 
amb els deixebles. Recordem que els mateixos 
deixebles encarnen sobretot actituds. En aquest cas 
concret, estic convençuda que la paraula “fillets” és 

posada en boca de Jesús amb tota la intenció: 
indicar l’actitud dels deixebles i fer-los canviar. 

La clau per interpretar el significat d’aquesta 
paraula està en l’expressió anterior “el fill de 
l’home”. Hi ha un joc de paraules entre “fill” i 
“fillets”. 
Juli 

Però tu ens has dit sempre que l’expressió “fill de 
l’home” vol dir simplement “l’home”. 
Magda 

Ben cert. Però aquí la paraula “fill” serveix també 
per fer un joc de paraules. Jesús és el “fill” de la 
Humanitat perquè és cent per cent humà. En ell es 
realitza completament el projecte de Déu, segons la 
Bíblia: crear–engendrar l’Home a imatge i 
semblança seva. Jesús és el “fill” o el “primogènit”. 
Per contrast, els deixebles no són encara plenament 
“fills”; són, de moment, només “fillets” perquè 
encara no s’adeqüen plenament al projecte de Déu. 
Per passar de “fillets” a “fills” (fills en el Fill) han de 
portar a la pràctica el manament (nou) de Jesús: 
“Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també 
vosaltres”. Déu és amor. En la creu, Jesús ha 
visibilitzat el seu amor mostrant-se com a vida-que-
es-dóna. Per això ell és plenament “fill” de Déu. Els 
deixebles són invitats a adonar-se que no són 
encara “fills” sinó només “fillets”. Ben cert que hi ha 
tendresa, però aquesta tendresa no està tant en la 
paraula com en la mateixa invitació a esdevenir 
plenament fills. 
Bet 

Però això que dius de l’amor i de la tendresa… No 
només els cristians estimen (si és que ho fan). Els 
que no som cristians també podem estimar com el 
que més. Si és com dius tu, tothom qui estima es 
pot considerar fill de Déu! 
Magda 

Em sembla que dius exactament el mateix que 
ens vol dir l’evangeli de Joan. Déu és amor. Per 
això, com molt bé dius, tothom qui estima és fill de 
Déu. 
Juli 

Bé, bé! Però a mi no m’hi emboliqueu, eh! Jo en 
tinc prou i de sobres de ser home i fill de la 
Humanitat! 
Víctor 

I també “pare”, no? Almenys de les filles vostres… 
I, fent de metge, també et deus haver sentit alguna 
vegada pare de la salut de molta gent. A vegades, 
quan dic a algú que et conec, et posen pels núvols…  

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.



NO PERDRE LA IDENTITAT 

Com jo us he estimat. 
Jesús s'està acomiadant dels seus deixebles. D'aquí a molt poc, ja no el tindran 

amb ells. Jesús els parla amb tendresa especial: «Fillets, és per poc temps que 
encara estic amb vosaltres». La comunitat és petita i fràgil. Acaba de néixer. Els 
deixebles són com nens petits. Què serà d'ells si es queden sense el Mestre? 

Jesús els fa un regal: «Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als 
altres.Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres.». Si s’estimen 
mútuament amb l'amor amb què Jesús els ha estimat, no deixaran de sentir-lo 
viu enmig d'ells. L'amor que han rebut de Jesús seguirà difonent-se entre els 
seus. 

Per això, Jesús afegeix: «Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom 
coneixerà si sou deixebles meus». El que permetrà descobrir que una comunitat 
que es diu cristiana és realment de Jesús, no serà la confessió d'una doctrina, ni 
l'observança d'uns ritus, ni el compliment d'una disciplina, sinó l'amor viscut amb 
l'esperit de Jesús. En aquest amor hi ha la seva identitat. 

Vivim en una societat on s'ha anat imposant la "cultura de l'intercanvi". Les 
persones s'intercanvien objectes, serveis i prestacions. Sovint, s'intercanvien a 
més sentiments, cossos i fins amistat. Eric Fromm va arribar a dir que "l'amor és 
un fenomen marginal en la societat contemporània". La gent capaç d'estimar és 
una excepció. 

Probablement sigui una anàlisi excessivament pessimista, però el cert és que, 
per viure avui l'amor cristià, cal resistir-se a l'atmosfera que envolta la societat 
actual. No és possible viure un amor inspirat per Jesús sense distanciar-se de 
l’estil de relacions i intercanvis interessats que predomina amb freqüència entre 
nosaltres. 

Si l'Església "s'està diluint" enmig de la societat contemporània no és només 
per la crisi profunda de les institucions religioses. En el cas del cristianisme és, 
també, perquè moltes vegades no és fàcil veure en les nostres comunitats 
deixebles de Jesús que es distingeixin per la seva capacitat d'estimar tal com ho 
feia ell. Ens falta el distintiu cristià. 

Els cristians hem parlat molt de l'amor. No obstant això, no sempre hem 
encertat o ens hem atrevit a donar-li el seu veritable contingut a partir de 
l'esperit i de les actituds concretes de Jesús. Ens falta aprendre que ell va viure 
l'amor com un comportament actiu i creador que el portava a una actitud de 
servei i de lluita contra tot el que deshumanitza i fa patir l'ésser humà. 

José Antonio Pagola






