
Adaptació de l’Evangeli de sant Joan (Jo 14, 23-29)                                  

Avui l’evangelista sant Joan ens explica una de les darreres
converses que Jesús va tenir amb els seus deixebles abans
d’anar-se’n cap al Pare. Els va donar un consell molt
important i els va fer una gran promesa perquè sabessin que
mai no estarien sols.

En aquell temps, Jesús va dir 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.»

Vet aquí quin bon consell els dona Jesús i també a tots
nosaltres! que si l’estimem, Ell i el Pare viuran amb nosaltres!

Paraules de comiat i la promesa de l’Esperit Sant



Després, Jesús va seguir parlant-los. Com que pels deixebles
era molt difícil comprendre tot el que passava, Jesús els va
tranquil·litzar amb una gran promesa: que encara que el
veiessin marxar, Déu els enviaria l’Esperit Sant i llavors ho
recordarien el que els ha dit i ho entendrien tot:

«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 dona 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.»

Paraules de comiat i la promesa de l’Esperit Sant



1. Què farà Jesús a tots els qui l’estimem? 
2. Què promet Jesús als deixebles? Qui els enviarà?
3. Jesús ens dóna la seva ________
4. On va Jesús?

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


