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Llegir... meditar... escoltar...  pregar... actuar...                                         FORMACIÓ PERMANENT 

Text bíblic: JO I EL PARE SOM U – Jn 10, 27-30 

Diumenge IV de Pasqua, Any C 

Les meves ovelles escolten la meva veu. Jo les conec i elles em segueixen. I jo els dono vida 

eterna: mai no es perdran, i ningú no me les arrencarà de les mans. Allò que el meu Pare m’ha 

donat val més que tot, i ningú no podrà arrencar res de les mans del Pare. Jo i el Pare som u. 

 

AQUÍ I AVUI 

Què diu el text? 

Quina idea tens de l’Evangeli de Joan respecte als altres tres Evangelis? 

La Veritat definitiva i plena és darrera aquestes paraules de Jesús, o no ? 

Què et suggereix aquesta Lectio d’avui? 

 

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

EL TEXT 

- “Les meves ovelles...”: Qui són les ovelles de Jesús? A l’Evangeli de Joan hi ha unes 

persones, algunes amb  el nom ben explicitat, que segueixen el Mestre amb tota confiança 

i decisió, com foren:  Andreu, Simó Pere, Felip, Natanael, Tomàs, etc. i també Maria de 

Magdala, la mare de Jesús i sa germana (l’Evangeli de Joan, ni a Canà ni al Calvari, no 

nomena la mare de Jesús pel seu nom), Maria de Cleofàs, etc. Possiblement, alguns 

d’aquests noms, a més a més de la individualització personal, en la intenció dels redactors 

d’aquest Evangeli, volen evocar col·lectius, per exemple: Nicodem i Josep d’Arimatea  

representarien un grup de mestres de la Llei i notables, inclosos alguns fariseus i sacerdots, 

que escoltaven Jesús amb bona disposició i l’acceptaven, però d’amagat. Una bona part 

d’aquests formarien un nucli important i decisiu en la primera comunitat cristiana. També 

poden ser noms representatius de col·lectivitat la samaritana, la mateixa mare de Jesús, el 

cec de naixement, la dona adúltera, el paralític de Betsaida, el funcionari reial de 

Cafarnaüm,  el mateix Llàtzer amb les seves germanes Marta i Maria, el deixeble estimat...  

Tots aquests, i més, formaven el primer ramat que seguia Jesús. Avui, hi som també 

nosaltres,... i ja no en diem ramat sinó “COMUNITAT DELS CREIENTS”.  

 



- “...escolten la meva veu”: La veu de Jesús és l’expressió de l’Amor Etern amb paraules, 

fets i gestos propis dels qui ens movem i existim en l’espai i temps. La nostra idea 

d’eternitat i el desig de superar la nostra limitació, troben en Jesús la resposta adequada i 

única, per això l’escoltem i el seguim. 

- “Jo les conec...”:  Quan l’Amor Etern encarnat, Jesús, troba persones humanes que 

superant les limitacions, egoismes i cegueses d’aquest món, li donen la confiança i el 

segueixen, Jesús se’ls revela i comunica essencialment.   

- “...i elles em segueixen”: Què ha de fer un ésser limitat com nosaltres si descobrim la 

insondable i infinita realitat d’un Déu que ens obre la porta de la Jerusalem Celestial del 

llibre de l’Apocalipsi, l’Amor etern?: seguir-lo decididament! Altrament tot resta en un no 

res. 

- “...els dono vida eterna”:  La Jerusalem Celestial i l’Amor Etern són el mateix: Vida eterna. 

- “...mai no es perdran”: Qui s’adona de la importància de la persona de Jesús en la història 

humana i en ell personalment, ha trobat el Camí, la Veritat i la Vida... 

- “Ningú les arrencarà de les mans del Pare”: La temporalitat, el món i l’univers amb les 

seves lleis, ni tampoc els adoradors de Baals idolàtrics com són els diners, els poders de 

tota mena i els plaers fútils i desenfrenats mai no el podran arrencar de les mans de Déu, 

que és eternitat, qui se li ha entregat conscientment i joiosa. 

- “Val més que tot”: Els seguidors de Jesús són per a Ell do del Pare, el valor i el do que la 

Paraula encarnada vingué a cercar en venir a aquest món. Som el valor més gran per a 

Jesús si l’estimem i ens hi entreguem del tot. 

-  “El Pare i jo som U”: Unitat divina i humana, Amor Etern encarnat. Per més contrarietats 

que se’ls presentin, els deixebles de Jesús són en bon reducte, només cal que passi el 

temps tot esperant amb confiança la JERUSALEM CELESTIAL: Jesucrist ressuscitat n’és el 

Camí... 

EL CONTEXT 

El text de la Lectio d’avui és infinit, vol expressar el que és com impossible de dir amb paraules 

humanes, però ho deixa clar. És un fet literari, com tot l’Evangeli de Joan, que ha sigut possible 

perquè el geni i caràcter hebreu va saber escoltar i interioritzar la Paraula que se li 

manifestava. El procés espiritual d’Israel, sota el guiatge de la Revelació, culminà en la Resta 

d’Israel.  Resta personificada, en l’Evangeli de Joan, en la mare de Jesús, tant a Canà com en el 

Calvari  

Hi ha el perill que algun corrent d’espiritualitat cristiana, amb l’enlluernament  del 

sobrenatural  de les paraules de Jesús, prengui una actitud de menyspreu  del que és terrè o 

merament humà. Doctrines neoplatòniques, dualistes, han dominat durant segles 

l’espiritualitat de moltes persones. Per a superar aquest llastre històric ens hi pot ajudar  la 

pregària que Jesús ens ensenyà: el Parenostre. Ho explico tot seguit. 

La primera part del Parenostre ens situa en la connexió de la terra amb el cel, de l’eternitat 

amb el temps, en la línia precisa que ens marca el text evangèlic de la Lectio d’avui.  La segona 

part té quatre temes: el pa de cada dia, el perdó, les temptacions i el mal. Aquests  quatre 

conceptes fan referència al que som, vivim i tenim aquí a la terra. El pa de cada dia no es 

refereix tan sols al pa de la taula, sinó també a tot allò que dona vida a la nostra condició 



humana en el caminar per aquest món: salut, amistat, amor, treball, família, societat, pau, 

cultura, etc.  El perdó, tal com el practicà Jesús és indispensable per a comprendre l’Evangeli i 

poder entrar en el Nou Regne. Les temptacions són tres. Primera temptació: el perill de 

substituir l’intercanvi de bens i l’ajut mutu pel diner. El diner crea cobdícia per ell mateix. 

Acumulat per uns, crea la pobresa  dels altres. Segona temptació: el perill de substituir el 

servei comunitari per poder. El poder, el que sigui, sempre és sinònim de repressió o 

aniquilació de l’altre, el servei mutu és connatural. Tercera temptació: el perill de substituir el 

gaudi legítim i necessari de les persones i la natura per un afany desmesurat i irresponsable 

d’hedonisme, oblidant que la vida en aquest món necessita equilibri, sobrietat i altruisme. Tot 

gaudi desmesurat erosiona la persona i corromp la convivència. El mal ens destrueix com a 

persones. Noms del mal són: orgull, hipocresia, supèrbia, vanaglòria, autosuficiència, 

menyspreu, etc.  Si a aquests comportaments s’hi afegeix el diner, el poder i l’hedonisme, ja és 

el mal total. El mal total té qualificatius prou expressius: diabòlic, satànic, maldat, dolenteria...  

El Parenostre és l’oració per essència. Potser no ens hem posat mai a reflexionar-lo  i pregar-lo 

amb responsabilitat i profunditat.  El Parenostre conté tot el que Jesús ens ensenyà, més a més 

és la oració comunitària per excel·lència, tinguem en compte que quan el resem en particular 

no estem sols, la comunitat entera està pregant amb nosaltres.  

El text evangèlic de la Lectio d’avui, transformat en pregària per als qui caminem per aquest 

món, té una traducció ben definida: la oració del Parenostre.  

 

– COMPLEMENTS DE L’EVANGELI – 

 

Primera lectura, Fets 13,14.43-52: “...mirant de persuadir-los  que es mantinguessin fidels a la 

gràcia de Déu." 

Salm 100 (99): “Que n’és de bo el Senyor  ... fidel pels segles i segles.”  

Segona lectura, Ap 7,9.14b-17: “...una multitud tan gran que ningú no hauria pogut comptar.” 

 

TEXTOS PARAL·LELS A L’EVANGELI DE JOAN: Jn 10:14 

 

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

 

 ANTON M. VILARRUBIAS I CODINA    
MISSIONERS CLARETIANS C/ Roger de Llúria 5 6 2   08010 BARCELONA 

antonivil.codina@gmail.com 

 
 

Marca’t un temps per llegir les introduccions, notes i comentaris de la teva Bíblia 
referents al text de Lectio d'avui. Si és el cas, consulta els mapes, el vocabulari o l'índex 
temàtic que la teva Bíblia, si està actualitzada, t'ofereix. Llegeix, també amb atenció, els 

comentaris d'aquesta Lectio. Ara bé, aquestes consultes o aclariments no els realitzis 
durant el teu temps interioritzat de LECTIO DIVINA. 

Són complements externs de formació contínua. 
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