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Jesús digué als seus deixebles: 

− Qui m’estima, guardarà la meva paraula; el meu Pare l’estimarà i vindrem a fer estada en 

ell. El qui no m’estima, no guarda les meves paraules. I la paraula que escolteu no és meva, 

sinó del Pare que m’ha enviat.  

Us he dit tot això mentre he estat amb vosaltres, però el Defensor, l’Esperit Sant que el 

Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà entendre. 

Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo no us la dono pas com el món la dóna. Que els 

vostres cors s’asserenin i no temin. Heu sentit que us deia: “Me’n vaig però torno a 

vosaltres”. Si m’estiméssiu us alegraríeu de saber que me’n vaig al Pare, perquè el Pare és 

més gran que jo. Us ho he dit ara, per endavant, perquè, quan això passi, cregueu”.  

 

 

 

 

AQUÍ I AVUI 

Què diu el text? 

¿Moments de la vida que puguis recordar que has guardat la paraula de Jesús? 

¿En recordes algun en que te’n vas oblidar? 

Què et suggereix la Paraula a la Lectio d’avui? 

  

 

 

  



Comentaris per a ser llegits abans o després de la Lectio: 

– EL TEXT – 

- “Qui m’estima guardarà la meva paraula...”: Jesús deixa clar que aquell de nosaltres, tota 

persona humana, sempre limitada, que el coneix, el valora i se li entrega, s’ha interioritzat 

en l’àmbit lluminós, pasqual i etern  del Crist Ressuscitat. Guardar la paraula de Jesús és 

viure les petites realitats de cada dia des d’una joiosa i esperançada confiança en l’Amor 

Etern. 

- “...vindrem a fer estada en ell”: Qui ha assolit aquest nivell d’espiritualitat se sent 

participant i identificat amb la Trinitat creadora, Amor Etern. 

- “Qui no m’estima no guarda les meves paraules”: i contràriament aquell que pren l’opció 

de de divinitats falses com són el diner, el poder, l’hedonisme, l’orgull, la hipocresia, 

l’autosuficiència, etc. no té cap interès d’escoltar i valorar Jesús, necessita treure’l de la 

seva ment i viure, fins i tot fer callar, perseguir i aniquilar aquelles persones que estimen i 

segueixen l’Evangeli i que profèticament el denuncien. 

- “El Defensor, l’Esperit Sant  ...us ho farà entendre”: Certament que el llenguatge de 

comiat de Jesús, com tot el fer i parlar de la seva vida, era com inintel·ligible per aquells 

que el seguien amb voluntat i que li donaven un vot de confiança. L’Esperit és el gran 

protagonista en el temps post pasqual, quan Jesús ja no es manifestava materialment i 

corpòria com abans. El fet pasqual del Crist Ressuscitat obrí de bat a bat la porta a l’Esperit 

Sant com a nou protagonista en el procés creador i salvador de la humanitat; queda 

palesament demostrat en el segon volum de la redacció evangèlica de Lluc: Els Fets dels 

Apòstols. Jesús ho havia anunciat. 

- “Us deixo la pau, us dono la meva pau”:  il·luminar les coses de la vida, viure-les des de la 

Pasqua de Jesús, és fer de cada instant, acció, expressió,  relació, etc.  una manifestació  

testimonial de l’Amor Etern al nostre entorn, tanmateix les boirades, maldecaps i mal 

entesos del cada dia. El condiment joiós per a ser fidels a l’Evangeli en tot i per tot és la 

Pau del Senyor que envaeix la nostra persona.    

- “No la dono com el món la dona...”:  la Pau del Senyor és tota una altra realitat que no pas 

la pau momentània i enganyosa que poden donar els diners, plaers, poder, etc... Aquest 

món, per ell sol, és fugisser i enganyós. 

- “El Pare és més gran que jo”: Jesús viu la seva humanitat depenent del tot de la voluntat 

del Pare fins que no s’hagi verificat la seva glorificació pasqual. És oportú, aquí, fer la 

lectura de Filipencs 2, 6-11. 

- “...perquè quan això passi, cregueu”: Jesús coneixia prou bé que, tot i la confiança 

esperançada que li donaven els seus deixebles, els mancava encara aquella força interior i 

fortalesa que només l’Esperit Sant podia donar. Perquè l’Esperit actués,  Jesús havia de fer  

primer el pas difícil i dolorós d’acceptar l’aniquilació de la seva temporalitat per part dels 

seus enemics, que es proposaven desacreditar-lo i  apartar-lo per sempre més de la 

memòria humana.  Però per a Jesús era el camí vers la Pasqua, el triomf de l’Amor Etern en 

la seva humanitat i en la humanitat dels seus seguidors. De moment la quasi totalitat de 

deixebles restarien perplexes, astorats, escandalitzats i amagats... Jesús ho preveia i per 

això els conhortava... 

  



EL CONTEXT 

Jesús està parlant d’una misteriosa anada i tornada, anar vers el Pare per a retornar tot seguit, 

retrobar els deixebles i poder estar amb ells per sempre més. L’Evangeli de Joan en aquests 

capítols no diu mai que Jesús se’n vagi i desaparegui. La seva anada al Pare significa un retorn 

als seus deixebles més complert. El verset 23 és el centre del capítol. L’habitar Déu enmig del 

poble a la història d’Israel s’expressava d’una manera cultual: Ex 25,8  /  Ex 29,45  /  Lv 26,11. 

Les promeses messiàniques l’anunciaven per a la fi del temps: Ez 37,26...  /  Za 2, 14  /  Ap 

3,3.22.... Ara, però, es realitza en el present de la comunitat. Es tracta de l’Amor Etern, la 

Trinitat, en el cor del cristià, convertit en temple viu de Déu. Entre mig del desert i la 

temporalitat trencadissa  que és la nostra història, l’Amor Etern ha entrat a la nostra tenda. Tot 

cristià n’és el temple.  

L’Esperit Sant és el mestre que ens recorda i descobreix tota la profunditat de l’ensenyament 

de Jesús, ens recorda i descobreix la Veritat, que és la mateixa persona de Jesús.  

El context de cada fragment de l’Evangeli de Joan que escoltem aquests diumenges de Pasqua, 

és el discurs enter del Darrer Sopar de Jesús: Jn 13,1-17,26. 

 

 

– COMPLEMENTS DE L’EVANGELI – 

Primera lectura, Fets 15,1-2.22-29:”...decidiren d’elegir uns delegats i enviar-los...” 

Salm 67 (66) 2-8:”Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi...” 

Segona lectura, Ap 21, 10-145.16-17.20:”...la ciutat santa de Jerusalem que baixava...” 

 

TEXT PARAL·LEL:  El discurs enter del Darrer Sopar   - Jn 13,1-17.26. 

 

 

 

 

La “Lectio Divina online” també és traduïda i enviada en anglès  i espanyol. 
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