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 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 

 Creem un ambient apropiat per «escoltar» i «escoltar-nos». 

PREGUEM 

Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per 

mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor.  

 

Evangeli de Joan (13,31-33a.34-35) 
 

Quan Judes va ser fora, Jesús digué: 

- Ara el Fill de l'home és glorificat, i Déu és glorificat en 

ell.  Si Déu és glorificat en ell, també Déu mateix el 

glorificarà, i el glorificarà ben aviat.  Fills meus, encara 

estic amb vosaltres per poc temps. (…) Us dono un 

manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com jo 

us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als 

altres.  Tothom coneixerà que sou deixebles meus per 

l'amor que us tindreu entre vosaltres. 
 

 

El sant sopar segons l’evangeli de Joan és un llarg discurs de comiat 

en el que Jesús aprofita per recordar als apòstols el més essencial 

d’allò que han compartit durant els anys de convivència. Han de fer 

camí junts vivint a fons el més pregó del seu missatge: l’estima 

mútua lliurada generosament. 

Així doncs, en un context de banquet del qual simbòlicament ha estat 

exclòs el mal (sortida de Judes), Jesús parla anunciant la glorificació 

de Déu en ell intrínsecament unida a la seva mort. Per tant, passió, 

mort, resurrecció i exaltació a la dreta del Pare són una mateixa cosa 

sota el concepte de “glorificació” tant propi de l’evangeli joànic. 

S’acomiada dels deixebles lliurant-los un manament nou, el de 

l’amor. Amor a Déu i al proïsme ja present en l’antiga aliança (Dt 6, 

4-5 i Lv 19, 18b). On radica la novetat? Ho repetirà un mica més tard 

en el mateix discurs: “...Aquest és el meu manament: que us estimeu 

els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més 

gran que el qui dona la vida pels seus amics.” (Jn 15, 12-13). Estimar 

fins l’extrem (Jn 13, 1), és a dir, donar la pròpia vida: supeditar ho 

tot al bé dels altres, sobretot dels més desvalguts. 

En el món grec la paraula AMOR tenia una rica polisèmia: eros com 

l’amor sensual, i filía l’afecte d’amistat. Les primeres comunitats 

cristianes no van voler que l’amor rebut de Jesús es confongués amb 

qualsevol cosa i amb el mot agapé incorporaren un contingut nou i 

original: l’estima del Crist servidor que només pensa en acollir fent 

el màxim bé possible, regalant el millor d’un mateix, oferint amistat 

i ajudant a viure. Així, l’agapé equilibra l’eros i sublima la filía. Com 

ja deia el salmista: “...Que cada matí ens saciï el teu amor, i ho 

celebrarem amb goig tota la vida” (Sl 90, 14). 
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 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA 

Vitrall de l’últim sopar (catedral de Basilea – Suïssa) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stained_glass_windows_in
_Basel_Minster 

    

 

 

 

 

 

 

 

https://quantumleaders.com/welcome-to-the-world/ 

 

Crist ressuscitat (Fano) 

https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/ 

 

 

Música 

https://www.youtube.com/watch?v=YRQ-dsvsmss  

Una cançó de Country basada en Jn 13,34. Love can build a bridge. 

The Judds, 2008. 

 

https://enclavemusicoral.com/2022/02/19/tui-amoris-ignem-taize/ 

Una cançó de Taizé: Tui amoris ignem 

 

 

https://quantumleaders.com/welcome-to-the-world/
https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/
https://www.youtube.com/watch?v=YRQ-dsvsmss
https://enclavemusicoral.com/2022/02/19/tui-amoris-ignem-taize/
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*Tant si treballes aquesta fitxa en GRUP com si ho fas 

INDIVIDUALMENT: Pensa i escriu aquí alguna idea 

significativa del text que et cridi l’atenció. 

 

*Et poden ajudar aquestes idees: 

 

*A partir de la lectura del text, com es pot dur a terme l’estil 
d’estimar pròpiament cristià?   

 

*Des de la proposta evangèlica, com construir un relat ple 
d’autenticitat que faci compatibles l’amor i el servei? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
ANEM AL COR DEL TEXT 

 

 

A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?  
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona. 

 

Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la teva fe 

i la de l’Església. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MIREM LA VIDA 

Tenint en compte l’objectiu diocesà  

PER CRÉIXER MÉS,  
i el treball del SÍNODE  

Caminar junts – participació - missió 

 

*Fem examen de consciència: analitzo la meva manera 

d’estimar i valoro amb l’ajut de Déu si soc fidel a l’agapé 

cristià. 

*En el marc actual de conflictes bèl·lics, com oferir al nostre 

món de manera convincent l’AMOR i la opció per la NO-

VIOLÈNCIA com propostes ineludibles de convivència?  

 

PREGA AMB el Salm 85,11-12 

La fidelitat i l’amor es trobaran, s’abraçaran la justícia i la pau. La 
fidelitat germinarà de la terra i la justícia guaitarà des del cel. 


