
3 de maig – sant Felip i sant Jaume 

En Calcat, 3 mai 1972 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

VOLEU CONÈIXER EL PARE? 

Del comentari de sant Bru de Segni 
a l’evangeli de sant Joan 

 

«Jo sóc el camí, la veritat i la vida; ningú no ve al Pare sinó per mi». 

«Jo sóc el camí», diu Jesús. Per què el camí? Perquè «ningú no ve al 

Pare sense passar per mi». «Jo sóc la veritat». Com és això? Perquè 

«ningú no coneix el Pare, sinó el Fill i aquell a qui el Fill el vulgui reve-

lar». […] «Jo sóc la vida», perquè ningú no té la vida sinó per mi.  

Jesús ens diu: «Voleu venir al Pare? El voleu conèixer? Coneixeu-

me a mi primer, a mi que em veieu, i d'aquesta manera coneixereu 

aquell que encara no veieu. Ja l'heu vist, però no en ell mateix; l'heu 

vist en mi. L'heu vist, però, en esperit i per la fe. És ell qui parla en mi, 

perquè «jo no parlo pel meu compte». Quan m'escolteu a mi, el veieu 

a ell; perquè quan es tracta de realitats espirituals […], no hi ha dife-

rència entre veure i sentir. […] Així, doncs, veieu el Pare quan el sen-

tiu parlar en mi. I des d'ara el coneixeu, perquè fa estada en vosaltres, 

i és en vosaltres.  

Felip Ii diu: «Senyor, mostra'ns el Pare, i ja en tenim prou». Felip 

volia veure el Pare no tan sols en esperit, amb els ulls de la fe, sinó 

fins i tot amb els seus ulls de carn. Moisès, també, havia dit: «Si he 

merescut el vostre favor, us prego que em reveleu la vostra faç, per-

què us conegui i mereixi el vostre favor». I el Senyor li havia respost: 

«L'home no em pot veure i continuar vivint». Aquí Jesús diu a Felip: 

«Tant de temps que estic amb vosaltres, i no m'has conegut, Felip? 

Qui m'ha vist a mi, ha vist el Pare». Felip parlava de la visió sensible; 

el Crist el crida a la visió interior, el convida a descobrir-lo amb els ulls 

del cor. «Tant de temps que estic amb vosaltres; tant de temps que 

visc amb vosaltres; tant de temps que us vaig revelant la meva divini-

tat i el meu poder per les meves paraules, pels signes i pels miracles, i 

no m’has conegut? Felip, qui em veu a mi, no amb els seus ulls de 

carn com ho creus tu, sinó amb els ulls del seu cor com t'ho dic jo, 

aquest veu el Pare. ¿No creus que jo estic en el Pare, i que el Pare 

està en mi? Si creus això, em veus a mi i veus el Pare.  


