
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.» 



LECTURES  
DIUMENGE 08/05/2016 

ASCENSIÓ DEL SENYOR. CICLE C. 

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 (Ef 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 (Lluc 24,46–53) 
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Així ho diuen les Escriptures: 
El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, 
i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, 
començant per Jerusalem, 
la conversió i el perdó dels pecats. 
Vosaltres en sou testimonis. 
  
Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, 
i vindrà sobre vosaltres; 
no us mogueu de la ciutat 
fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.» 

Després se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània, 
alçà les mans i els beneí. 
Mentre els beneïa, s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel; 
ells es prosternaren adorant–lo. 
  
Després, plens d’una alegria immensa, 
se’n tornaren a Jerusalem. 
I contínuament eren al temple donant gràcies a Déu. 



PROJECTE D’HOMILIA
A vegades, sobretot llegint l’evangeli de Joan, pot 

semblar que Jesús juga a cuit a amagar amb 
nosaltres: “Ara no em veureu, però poc després em 
tornareu a veure”. “Me’n vaig, però tornaré”… 

Permeteu–me posar un exemple tret de la 
màquines de fotografiar anteriors a les digitals 
d’ara. Aquelles màquines s’havien d’ajustar abans 
de tirar una foto: obertura i velocitat del diafragma, 
distància, llum… Si una foto sortia malament no era 
defecte de l’objecte retratat sinó que no s’havia 
ajustat prou bé la màquina. 

Els evangelis unànimement ens presenten les 
dificultats dels deixebles per entendre Jesús. La fe 
no és una cosa que es té o no es té, sinó que és 
com un camí en el qual s’aprèn a caminar caminant. 
I, així com cada fotografia malfeta ens manifesta 
alguna cosa que no hem ajustat bé, així també els 
evangelis ens presenten els errors i les infidelitats 
dels Dotze, perquè puguem detectar–hi i corregir 
els nostres defectes. I aquesta pedagogia que 
trobem en els EVANGELIS, Lluc l’aplica també a la 
segona part de la seva obra, els FETS DELS APÒSTOLS. 
El decret de la Comunitat cristina de Jerusalem (1ª 
Lectura) ens mostra clarament que encara no 
estava ben ajustada, a pesar d’implicar–hi l’Esperit 
Sant. 

Lluc i Joan ens parlen molt de que l’Esperit Sant 
ens farà recordar i entendre tot allò que ha dit i fet 
Jesús. L’Esperit Sant és com si se’ns donés un 
Manual d’instruccions posat al nivell de cadascú, i 
que es va actualitzant automàticament a mesura 
que aprenem a ajustar–nos millor. 

Als evangelis, la figura de Jesús (és a dir: de 
l’Home) hi està ben definida, clara i engrescadora. 
Però veure’l borrós o clar, sentir–lo pròxim o llunyà, 
entendre’l o no entendre’l, comprendre el que diu o 
no comprendre–ho… tot això depèn de si tenim o no 
ben ajustada la nostra receptivitat i, sobretot, el 
nostre cor. 

El fragment de l’evangeli que hem llegit ens vol 
fer mirar cap a la festa de l’ASCENCIÓ, de diumenge 
que ve. L’ASCENSIÓ, a pesar de ser un relat exclusiu 
de Lluc, ha estat convertida per la Litúrgia en el 
coronament de l’OBRA DE JESÚS, abans de la 
PENTECOSTA. Quan Jesús ens diu que se’n va, en 
realitat ens està dient que encara no estem ben 
ajustats per “veure” la seva (nova) presència; 
presència que anirem redescobrint en la mesura 
que, llegint el Manual d’instruccions, és a dir, 
obrint–nos a l’Esperit Sant, hi anem ajustant la 
nostra vida. 

I, una vegada més, se’ns diu que la capacitat 
d’ajustar la nostra vida depèn del nostre amor a 
Jesús, és a dir, del nostre amor a l’Home. 

Només coneixem realment allò que estimem. 
Només l’amor ens permet descobrir que en cada 
home hi ha un espai sagrat i inviolable que cal 
respectar. I només un amor més gran ens porta a 
respectar–lo de debò i a voler veure’l respectat 
totalment i amb finor. 

L’amor perfecte ens permet veure en nosaltres i 
ens els demés la presència mateixa de Déu. 
“Vindrem a viure amb ell”. No es tracta pas d’una 
presència que ocupi lloc envaint una part de 
nosaltres; al contrari: és el fonament d’allò més 
íntim i sagrat que hi ha en cada ésser humà. Com la 
presència de l’aire fa possible que ressoni la música. 

MISSATGE 
La vida és un CAMÍ. Més important que el terme és 

el camí, diu un aforisme conegut. I és ben cert en 
aquest cas, perquè el terme no és pas un lloc o un 
espai fora de nosaltres sinó que som nosaltres 
mateixos. Fer el camí ens va preparant per a 
aquella SAVIESA AMOROSA o aquell AMOR SAVI que ens 
porta a viure i gaudir realment de la Vida en 
comunió amb Déu i els germans. És un CAMÍ que no 
ens “desplaça” sinó que ens transforma. És el “pas” 
de la VIDA TINGUDA a la VIDA DONADA. 

RESPOSTA 
No instal·lar–nos en un punt del camí, ni que sigui 

un punt “avançat”.  No instal·lar–nos en el present, 
que deixa d’existir tan bon punt arriba. Som 
caminants, i val la pena caminar. Com diu el poeta 
Joan Maragall: 

Fora terres, fora platja; 
oblida’t de tot regrés: 

no s’acaba el teu viatge, 
no s’acabarà mai més… 

PREGUNTES per al diàleg 
1.Jesús distingeix entre la pau que ell dóna i la pau 

que dóna el món. Quina és la diferència? 
2.En el camí de la fe, heu caigut en el parany de 

considerar–vos més avançats que la resta i que 
això us permetia instal·lar–vos–hi?  



Paraules i Parauletes
DIUMENGE VI DE PASQUA. CICLE C.  

“PAU”. 

95. Pau  (Us deixo la pau, us dono la meva pau. No una pau com la que dóna el món.). 
Com ens dóna la pau, Jesús? 
La pau és sobretot una situació interior que sovint altres persones ajuden a generar en nosaltres. Una 

bona notícia, un bon diagnòstic, un bon acompanyament, una mà estesa, un somriure oportú, una 
presència joiosa… La pau és fruit d’un cúmul de circumstàncies, sovint vinculades a altres persones. 

Què significa que Jesús ens dóna la pau? Quina pau? 
En les paraules que hem llegit es distingeix entre la manera com Jesús dóna la pau i la manera com la 

dóna el món.  
Diríem que, d’entrada, no sembla massa important la manera. L’important és la pau en si mateixa. 

Però, donat que la pau és el bé més preuat del cor humà, la manera com ens arriba també és important 
perquè indica si es tracta o no d’una pau profunda i segura. 

La pau que ve del món sol arribar-nos barrejada d’inseguretat. És tan fàcil perdre-la! També pot passar 
que la pau que ve del món no sigui sempre realment pau. Després d’una guerra sol imposar-se la pau 
dels vencedors, que és derrota per als vençuts. En un món tan marcat per relacions de domini, la pau 
d’uns significa temor i inseguretat dels altres. Tant és així que els evangelis de Mateu i Lluc posen en boca 
de Jesús unes paraules que semblen exactament el contrari de les que hem llegit avui: No us penseu que 
hagi vingut a portar la pau a la terra. No he vingut a portar la pau, sinó l'espasa (Mateu 10:34, Lluc 
12:51). És que en un món injust, buscar la justícia és vist per a molts com una acció “contra la pau 
social”. 

Jesús dóna la pau d’una manera diferent a com el món la dóna. Com és la pau de Jesús?  
Jesús és l’Home. Creure en ell vol dir: seguir-lo (Mateu 8:22), menjar el seu pa (Joan 6:50), deixar 

que ens renti els peus (Joan 13:5), estimar-lo (Joan 14:21),… Significa fer-nos humans i dedicar la 
pròpia vida a fer Humanitat. 

Déu, que ha creat l’Home, l’estima tant que li ha donat el seu propi Fill (Joan 3:16). És a dir: ofereix als 
humans esdevenir fills; fills en el Fill. 

Jesús ens dóna la seva pau precisament així: provocant en nosaltres la certesa de ser fills estimats de 
Déu. Aquesta certesa ens permet mirar pacíficament el nostre món, la nostra història i els successos de 
cada dia.  

Tant els nostres encerts com desencerts, fins i tot el nostre pecat, tot queda ordenat a la filiació 
amorosa de la Humanitat, i de cada un de nosaltres en la Humanitat.  

Som beneficiaris i agents d’una gran aventura d’amor que no pot fracassar (encara que sovint ens ho 
sembli). Allò que cal és assegurar la nostra solidaritat amb la Humanitat. S’hi pot apuntar tothom que 
accepti ser humà. També cal dir que no hi ha “alternativa” per als descendents d’Adam i Eva: o som 
humans, o no som. (Mateu 22:13).    

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1119&select=10
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1167&select=12
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1117&select=8
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1186&select=6
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1193&select=13
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1194&select=14
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1183&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1131&select=22


Tertúlia en espiral
DIUMENGE VI DE PASQUA. CICLE C.  

Juli 
Avui, mentre llegia aquest evangeli, com que no 

hi entenia res de res, anava pensant: Aquest tal 
Joan Evangelista realment no sap pas el que es diu. 
De fet, no diu res; només juga amb paraules. Hi ha 
un lloc on diu: “Me’n vaig i torno”. Absurd. Tu, 
Magda, sempre dius que l’evangeli només es pot 
entendre des de dintre. Jo estic fora, però dubto 
que tu, Víctor, que estàs dintre, hi trobis cap sentit 
en aquest relat, perquè només és un joc de 
paraules sense sentit. 
Víctor 

Per al·lusions he de respondre, i, com tantes 
vegades, t’he de donar la raó. Encara que jo no 
diria que aquestes paraules no tenen cap sentit; jo 
diria més aviat que no sé trobar–li. Potser llegint el 
context… 
Magda 

Quan jo parlo d’entendre l’evangeli des de dintre, 
no em refereixo als cristians. Des de dintre vol dir 
des de la sintonia dels sentiments. Amb paraules, a 
vegades comuniquem coses, com en el llenguatge 
c ient í f i c; però a l t res vegades expressem 
sentiments. Aleshores només ens poden entendre 
realment aquells que sintonitzen amb els 
sentiments. Per exemple: l’amor o la tristesa o 
l’optimisme… Cap llenguatge transmet amor, 
tristesa o optimisme, però si parlo amb algú que 
sintonitza amb aquests sentiments, el llenguatge 
ens permetrà sentir, celebrar i gaudir d’aquesta 
sintonia. 

El fragment que hem llegit forma part d’un 
llarguíssim discurs sentimental de Jesús amb els 
seus deixebles, i amb el qual l’evangelista exposa 
dues situacions: la no–sintonia dels Dotze i la 
sintonia de les primeres comunitats cristianes. La 
no–sintonia amb els Dotze produeix en Jesús una 
soledat extrema. La sintonia amb les (futures) 
comunitats porta a superar la soledat: la de 
“Jesús” (i la dels seus seguidors). 
Juli 

No entenc el que diu l’evangeli, i ara tampoc no 
entenc això que dius tu, Magda. 
Bet 

Juli! Com pot dir que no entens això que diu la 
Magda! Si tu i jo n’hem parlat moltes vegades, i tu 
em deies el mateix que diu ara ella! 

Juli 
Si no t’expliques, ara tampoc no t’entenc a tu. De 

què hem parlat, tu i jo?… 
Bet 

Tot això de la sintonia. Te’n recordes? Com sou, 
els homes! 

Jo tampoc no havia entès res d’aquest evangeli 
d’avui. Hi buscava continguts; potser perquè els 
continguts es poden criticar… Però, quan tu, Magda, 
has dit això de la sintonia, ha esta com un flash: 
m’ha vingut a la memòria la situació que vam viure 
nosaltres dos. Te’n recordes, Juli? Van ser uns 
moments terribles; però precisament gràcies a 
aquells moments, ara, entre nosaltres, tot és glòria. 
Almenys per mi. 
Juli 

La solitud. Recordo que parlàvem de la solitud… 
Quina cosa més estranya, això de la solitud! 

Recordo que pensava: deu haver–hi al món 
cinquanta mil dones que em farien feliç, però 
resulta que només vull la Bet, i aquesta se 
m’escapa. Només ella, tan pròxima i tan llunyana! 
Bet 

Ningú no estava tan pròxim a mi com tu, i no 
obstant, estaves tan lluny! Vivíem en planetes 
diferents… 

Ai, perdoneu! Parlant de les nostres coses, ara els 
que us quedeu fora sou vosaltres… Perdoneu, Víctor 
i Magda. 
Víctor 

No passa res! Tampoc no quedem tan fora. 
Evidentment no volem ficar–nos en la vostra vida, 
però, almenys jo, us entenc. I la Magda segur que 
també. La vida de parella és complexa per a 
tothom; sobretot això que dieu de la soledat. Jo 
també he experimentat que l’amor és una barreja 
de soledat i comunió. En el nostre cas −no sé si tu, 
Magda, ho veus igual− la magnífica comunió que hi 
ha entre nosaltres dos s’ha fet a base de superar 
situacions de molta soledat. Exactament això que 
heu dit: la persona que més estimes, a vagades tan 
pròxima, i a vegades tan lluny sense res que us 
separi. 
Bet 

Això és el que volies dir, tu Magda? 
Magda 

No; no és això. Perquè vosaltres heu dit molt més 
del que deia jo. Jo he “parlat” de sintonia com a 
sentiment, en canvi vosaltres, ara, heu sintonitzat. 
Quan parlàveu em sentia una mica incòmoda 
perquè tenia la impressió que estava profanant la 
vostra intimitat. Ho he suportat perquè conec la 
vostra amistat. També tu Víctor has provocat en mi 
una experiència de sintonia. És tan exacte el que 
heu dit!: "Tan a prop i tan lluny". A l'evangeli, Jesús 
diu: "Me'n vaig i torno". No us sembla realment una 
frase extraordinàriament exacte? Me'n vaig, però 
tornaré. És el que heu dit vosaltres. Hem tingut, em 
sembla, uns extraordinaris moments de sintonia 
entre nosaltres. "Us deixo la pau; us dono la meva 
pau". ¿No és això el que acabem de viure? Per a mi, 
sí. 

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.



LA PAU A L'ESGLÉSIA 

Us deixo la pau, us dono la meva pau. 
En l'evangeli de Joan podem llegir un conjunt de discursos en què Jesús va 

acomiadant dels seus deixebles. Els comentaristes en diuen "El Discurs de 
comiat". S'hi respira una atmosfera molt especial: els deixebles tenen por de 
quedar-se sense el seu Mestre; Jesús, per la seva banda, els insisteix que, 
malgrat la seva partida, mai sentiran la seva absència. 

Fins a cinc vegades els repeteix que podran comptar amb «l'Esperit Sant». Ell 
els defensarà, ja que els mantindrà fidels al seu missatge i al seu projecte. Per 
això l'anomena «Esperit de la veritat». En un moment determinat, Jesús els 
explica millor quina serà la seva tasca: «El Defensor, l'Esperit Sant ... us farà 
recordar tot el que us he dit». Aquest Esperit serà la memòria viva de Jesús. 

L'horitzó que ofereix als seus deixebles és grandiós. De Jesús naixerà un gran 
moviment espiritual de deixebles que el seguiran defensats per l'Esperit Sant. Es 
mantindran en la seva veritat, ja que aquest Esperit els anirà ensenyant tot el 
que Jesús els ha anat comunicant pels camins de Galilea. Ell els defensarà en el 
futur de la torbació i de la covardia. 

Jesús desitja que captin bé el que significarà per a ells l'Esperit de la veritat i 
Defensor de la seva comunitat: «Us deixo la pau, us dono la meva pau». No 
només els desitja la pau. Els regala la seva pau. Si viuen guiats per l'Esperit, 
recordant i guardant les seves paraules, coneixeran la pau. 

No és una pau qualsevol. És la seva pau. Per això els diu: «No una pau com la 
que dóna el món». La pau de Jesús no es construeix amb estratègies inspirades 
en la mentida o en la injustícia, sinó actuant amb l'Esperit de la veritat. Han de 
reafirmar-se en ell: « Que s’asserenin els vostres cors, no us acovardiu!». 

En aquests temps difícils de desprestigi i torbació que estem patint en 
l'Església, seria un greu error pretendre ara defensar la nostra credibilitat i 
autoritat moral actuant sense l'Esperit de la veritat promès per Jesús. La por 
seguirà penetrant en el cristianisme si busquem assentar la nostra seguretat i la 
nostra pau allunyant-nos del camí traçat per ell. 

Quan en l'Església es perd la pau, no és possible recuperar-la de qualsevol 
manera ni serveix qualsevol estratègia. Amb el cor ple de ressentiment i ceguesa 
no és possible introduir la pau de Jesús. Cal convertir-nos humilment a la seva 
veritat, mobilitzar totes les nostres forces per desfer camins equivocats, i deixar-
nos guiar per l'Esperit que va animar la vida sencera de Jesús. 

José Antonio Pagola






