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Diumenge de Pasqua 17-5-2020 - Lectures 

 
1 Pere 3, 13-22 
 
13 Si us preocupeu de fer el bé, qui us podrà fer cap mal? 14 Més encara, si heu de 
sofrir pel fet de ser justos, feliços de vosaltres! No heu de témer l'altra gent ni heu de 
tremolar davant d'ells. 15 Reconegueu en els vostres cors el Crist com a Senyor; 
estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani raó de la 
vostra esperança. 16 Però feu-ho suaument i amb respecte, mantenint la rectitud de 
consciència. Així quedaran confosos els qui ara us calumnien, els qui us difamen per 
la vostra recta manera de viure com a cristians. 17 Perquè val més sofrir, si aquest és 
el voler de Déu, per haver fet el bé que no pas per haver fet el mal.  
18 També Crist patí per raó dels pecats una vegada per sempre. Ell, el just, va patir 
pels injustos, per conduir-vos a Déu. El seu cos va ser mort, però l'Esperit el féu viure. 
19 Llavors anà a dur la seva proclama als esperits empresonats, 20 aquells que 
havien refusat de creure en altre temps, quan s'allargava la paciència de Déu, en els 
dies que Noè construïa l'arca. En aquella arca, uns pocs, és a dir, vuit persones, se 
salvaren gràcies a l'aigua. 21 I l'aigua prefigurava el baptisme que ara us salva i que 
no és una neteja de la brutícia del cos, sinó un compromís amb Déu de viure amb 
rectitud de consciència, gràcies a la resurrecció de Jesucrist. 22 Ell se'n va anar al cel 
i està a la dreta de Déu. A ell estan sotmesos àngels, autoritats i poders.  
 
 

Fets 17, 22-31  
 
22 Pau, dret al mig de l'Areòpag, va parlar així:  
--Atenesos, veig que en tot sou molt religiosos, 23 perquè, recorrent la ciutat i 
contemplant els vostres llocs sagrats, fins i tot he trobat un altar que porta aquesta 
inscripció: "Al déu desconegut." Doncs bé, el que vosaltres adoreu sense conèixer és 
el que jo us anuncio. 24 El Déu que ha fet el món i tot el que s'hi mou, Senyor com 
és de cel i terra, no habita en temples construïts per mans d'home 25 ni té necessitat 
de cap servei dels homes, ell que a tots dóna vida, alè i tota cosa. 26 Ell va crear 
d'un sol home tota la raça humana perquè habités arreu de la terra. I ha fixat uns 
temps precisos i els límits dels llocs on els homes han de viure, 27 perquè cerquin 
Déu. De fet, potser podrien acostar-s'hi a les palpentes i trobar-lo, perquè ell no és 
lluny de ningú de nosaltres, 28 ja que "en ell vivim, ens movem i som". Així ho han dit 
alguns dels vostres poetes: "Perquè nosaltres també som del seu llinatge." 29 Ara bé, 
si som del llinatge de Déu, no hem de pensar que la divinitat sigui semblant a 
imatges d'or, de plata o de pedra, treballades per l'art i el talent dels homes. 30 Així, 
doncs, ara Déu passa per alt els temps viscuts en la ignorància i fa saber als homes 
que tots i a tot arreu s'han de convertir. 31 Ell ja té assenyalat el dia que ha de jutjar 
el món amb justícia per mitjà d'un home que ell mateix ha designat, i n'ha donat a 
tothom una prova ressuscitant-lo d'entre els morts.  
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Joan 14, 15-21 
 
15 »Si m'estimeu, guardareu els meus manaments, 16 i jo pregaré el Pare, que us 
donarà un altre Defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. 17 Ell és 
l'Esperit de la veritat, que el món no pot acollir, perquè no és capaç de veure'l ni de 
conèixer-lo: sou vosaltres qui el coneixeu, perquè habita a casa vostra i estarà dins de 
vosaltres. 18 No us deixaré pas orfes; tornaré a vosaltres. 19 D'aquí a poc temps, el 
món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres 
també viureu. 20 Aquell dia, coneixereu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, 
i jo en vosaltres. 21 El qui m'estima és el qui té els meus manaments i els guarda; i al 
qui m'estima, el meu Pare l'estimarà i jo també l'estimaré i em manifestaré a ell. 


