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Si m’estimeu guardareu els meus manaments, jo pregaré el Pare que us 
donarà un altre defensor. Ell és l’Esperit de la veritat. 

Que les nostres obres siguin sempre una expressió i signe de l’acció 
salvadora de Déu, anunci joiós, no ens ho podem quedar per a nosaltres. 
I per poder realitzar una vida autènticament humana és fonamental com-
prendre la grandesa de viure en la veritat, que ens encamina a la verita-
ble pau. 

No és fàcil, però Jesús ens promet el seu Esperit, i està i estarà fins a 
la fi del món. El Pare no és ja un Déu llunyà, sinó proper a cada un de 
nosaltres i viu amb nosaltres. És qüestió de descobrir i acceptar la seva 
presència, relació que ja no és de servent, sinó de pare a fill. 

No ens cansem en la recerca joiosa de la veritat de Déu en la vida dià-
ria sota l’impuls de l’Esperit. Ell li demanarà al Pare que ens doni un de-
fensor. Necessitem que algú ens recordi la veritat de Jesús, i és l’Esperit 
del Ressuscitat que ens obre el cor per el trobament amb Jesús com 
quelcom viu. Hi ha moltes coses en la vida de les quals no sabem defen-
sar-nos per nosaltres mateixos. Necessitem llum, fortalesa, alè i, a més, 
que invoquem l’Esperit que ens omple de vida. 

Aquestes lectures d’avui ens parlen d’interioritat i d’anunci. És qüestió 
de compaginar: sentir-nos consolats per l’Esperit i ser portadors d’un 
missatge de consol. Portadors de la Paraula de la veritat i d’oferir com a 
garantia una conducta en la veritat. D’inquietar les consciències i deixar-
se qüestionar. Paraules i silenci; misteri i transparència; denúncies profè-
tiques i disponibilitat a deixar-se criticar. 

Jesús ens ve a dir: estimeu-vos i podré estar segur que continueu els 
meus camins, que ho espereu tot de mi i que no us deixaré desemparats. 
I també ens diu: no estigueu preocupats pel futur, no us abandonaré, ni 
que caigueu en el desànim. Jo us donaré un Defensor, i li he donat al Pa-
re una llista de les coses que necessiteu. Ell va fer estada amb nosaltres, 
es va adonar que l’home no pot viure sense el consol i ens diu que no 
ens deixarà desemparats i tornarà amb nosaltres. 

 


