
Adaptació de l’Evangeli de sant Joan (Jn 21, 1-19)                                  

En l’Evangeli d’avui coneixerem una de les trobades més importants
que Jesús té amb els deixebles, després de ressuscitar. Va ser al llac de
Tiberíades, a Galilea, on havien compartit moltes experiències junts:

Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà de
Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els va dir:
«Me’n vaig a pescar.» i els altres el van seguir, però aquella nit no van
pescar res.
Quan ja clarejava, Jesús es va aturar vora l’aigua, però els deixebles no
el van reconèixer. Ell els va dir: «Nois, no teniu res per a menjar?»
Li van contestar: «No.»
Els va dir: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.»
Ho van fer així i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia.
Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor.»

Jesús s’apareix als deixebles a Galilea



Així que Simó Pere va sentir aquestes paraules, es va posar
la roba que s’havia tret i es va llançar a l’aigua.
Els altres deixebles, que eren només a uns noranta metres
de terra, van venir amb la barca, estirant la xarxa plena de
peix.
Quan van baixar a terra van veure un foc, amb peix i pa
coent-se sobre les brases.
Jesús els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar.»
Simó Pere va pujar a la barca i va estirar cap a terra la xarxa:
hi havia cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi
tant de peix, la xarxa no s’esquinçà.
Jesús els va dir: «Veniu a esmorzar.»
Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era; ja ho
sabien, que era el Senyor. Jesús s’acostà, va prendre el pa i
els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada
que Jesús s’apareixia als deixebles després de ressuscitar
d’entre els morts.

Jesús s’apareix als deixebles a Galilea



Després d’esmorzar, Jesús diu a Simó Pere: «Simó, fill de
Joan, m’estimes més que aquests?»
Ell li contesta: «Sí, Senyor; ja ho sabeu que us estimo.»
Jesús li diu: «Pastura els meus anyells.»
Per segona vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan,
m’estimes?»
Ell li contesta: «Sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo.»
Jesús li diu: «Pastura les meves ovelles.»
Per tercera vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan,
m’estimes?»
A Pere el va entristir que Jesús li preguntés per tercera
vegada si l’estimava, i li va contestar: «Senyor, vós ho sabeu
tot, ja ho sabeu que us estimo.»
Li diu Jesús: «Pastura les meves ovelles. T’ho dic amb tota
veritat: Quan eres jove, et cenyies tu mateix i anaves on
volies, però a les teves velleses, obriràs les mans i un altre et
cenyirà per portar-te allà on no vols.» Jesús li deia això per
indicar com seria la mort amb què Pere havia de donar glòria
a Déu. Després d’aquestes paraules, Jesús afegí: «Vine amb
mi.»

Jesús s’apareix als deixebles a Galilea



1. On van anar els deixebles?
2. Van pescar molt?
3. Van reconèixer Jesús de seguida?
4. Jesús li encomana a Pere una tasca molt important. Li diu que «pasturi 
les seves ovelles», és a dir, que cuidi de tots aquells que Jesús estima. 
Abans de fer-li aquest encàrrec li pregunta tres vegades una cosa. Què li va 
preguntar?
5. Què li diries tu si t’ho preguntés?

Et proposem unes idees per treballar l’evangeli d’avui:


