
LECTURES  
DIUMENGE 15/01/2017 

DURANT L’ANY II. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 49,3.5-6) 

  
El Senyor em digué: 
«Ets el meu servent, Israel, estic orgullós de tu.» 
El Senyor m’ha format des del si de la mare 
perquè fos el seu servent 
i fes tornar el poble de Jacob, 
li reunís el poble d’Israel; 
m’he sentit honorat davant el Senyor, 
i el meu Déu ha estat la meva glòria; 
però ara ell em diu: 
«És massa poc que siguis el meu servent 
per restablir les tribus de Jacob 
i fer tornar els supervivents d’Israel; 
t’he fet llum de tots els pobles 
perquè la nova salvació arribi 
d’un cap a l’altre de la terra.» 

2ª LECTURA (1Corintis 1,1-3). 
  
Pau, 
que per voler de Déu ha estat cridat 
a ser apòstol de Jesucrist, 
i el seu germà Sòstenes, 
a la comunitat de Déu que és a Corint, 
als santificats en Jesucrist, cridats a ser-li consagrats, 
en unió amb tots els qui pertot arreu invoquen 
el nom de Jesucrist, el nostre Senyor i el d’ells. 

Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, 
i de Jesucrist, el Senyor. 

EVANGELI. (Joan 1,29-34). 
  
En aquell temps, 
Joan veié que Jesús venia i digué: 
«Mireu l’anyell de Déu, 
que pren damunt seu el pecat del món. 
És aquell de qui jo deia: 
Després de mi ve un home que m’ha passat davant, 
perquè, abans que jo, ell ja existia. 
Jo no sabia qui era, 
però vaig venir a batejar amb aigua 
perquè ell es manifestés a Israel.» 
  
Després Joan testificà: 
«He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom 
i es posava damunt d’ell. 
Jo no sabia qui era, 
però el qui m’envià a batejar amb aigua em digué: 
«Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit baixa i es posa 
és el qui bateja amb l’Esperit Sant.» 
Jo ho he vist, 
i dono testimoniatge que aquest és el Fill de Déu.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 22/01/2017 

DURANT L’ANY III. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 8,23b-9,3) 

  
En temps passat, 
el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí, 
però a la fi dels temps enaltirà el camí del Mar, 
l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. 
El poble que avançava a les fosques 
ha vist una gran llum, 
una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós. 
Els heu omplert de goig, d’una alegria immensa; 
s’alegren davant vostre com la gent a la sega, 
com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. 
Heu trossejat el jou que li pesava, 
la barra que duia a l’espatlla 
i l’agulló del qui l’arriava; 
tot ho heu trossejat com al dia de Madian. 

2ª LECTURA (1Corintis 1,10-13.17) 
  
Germans, 
pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, 
us demano que aneu d’acord 
i que no hi hagi divisions entre vosaltres; 
estigueu ben units 
en una sola manera de pensar i en un sol parer. 
Perquè alguns de la casa de Cloa m’han parlat 
de les desavinences que hi ha entre vosaltres. 
Vull dir que cadascú de vosaltres afirma: 
«Jo sóc partidari de Pau», 
«Doncs jo, d’Apol·ló», 
«Jo, de Quefes», 
«Jo, de Crist». 
Com és això? El Crist està dividit? 
És que Pau ha estat crucificat per vosaltres 
o heu estat batejats en el nom de Pau? 
Crist no m’ha enviat a batejar, 
sinó a anunciar l’evangeli, 
i a fer-ho sense recórrer a un llenguatge de savis, 
perquè la creu de Crist no perdi el seu valor. 

EVANGELI. (Mateu 4,12-23). 
  
Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, 
se’n tornà a Galilea, 
però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafar-Naüm, 
vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí, 
perquè s’havia de complir 
allò que anunciava el profeta Isaïes: 
«País de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, 
l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: 
El poble que vivia a les fosques 
ha vist una gran llum, 
una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.» 
  
Des d’aquell temps Jesús començà a predicar així: 
«Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.» 
  
[Tot vorejant el llac de Galilea, veié dos germans, 
Simó, l’anomenat Pere, i Andreu. 
Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, 
i els digué: 
«Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» 
Immediatament abandonaren les xarxes 
i se n’anaren amb ell. 
Més enllà veié altres dos germans, 
Jaume i Joan, fills de Zebedeu. 
Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xarxes, 
i Jesús els cridà. 
Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, 
i se n’anaren amb ell. 
I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, 
predicant la bona nova del Regne 
i guarint entre la gent tota malaltia.] 

  



PROJECTE D’HOMILIA
Abans de començar la primera sèrie de diumenges de 

durant l’any amb la lectura contínua de l’Evangeli de 
Mateu (Any A), el Missal intercala un fragment de 
l’evangeli de Joan. Recordem que el Quart evangeli no té 
any propi perquè és massa diferent dels altres tres, 
anomenats Sinòptics. 

El Quart evangeli, com els Sinòptics, fa començar la 
vida pública de Jesús amb el testimoniatge de Joan 
Baptista; però, a diferència dels Sinòptics, no estableix 
cap contacte directe entre Joan i Jesús. És la seva manera 
d’expressar allò mateix que ja vam veure en l’evangeli de 
Mateu: el contrast, dintre la continuïtat, entre el 
Precursor i Jesús. 

En el fragment que hem llegit destaca el verb “veure”. 
S’hi repeteix quatre vegades, sempre referides a Joan 
Baptista. Així, segons el Quart evangeli, el Baptista és 
també el “vident”. Però no veu per veure, sinó per 
mostrar Jesús. Per això la seva primera paraula sobre 
Jesús és “Mireu…”. 
Mireu l’Anyell de Déu… 

El Quart evangeli va ser escrit als inicis del segle 
segon, quan les comunitats cristianes ja havien assolit 
una certa consolidació i havien anat creant un llenguatge 
propi per expressar i celebrar la seva fe. Presentar Jesús 
com l’anyell de Déu suposa haver ja entès i assumit el 
significat de la seva mort resurrecciosa. 

Però cal no entendre aquesta expressió “Anyell de Déu” 
en un sentit expiatori, com si Jesús s’hagués “carregat” 
els pecats del món per expiar-los davant Déu. La 
traducció que ens ofereix el Missal és molt ambigua, i es 
presta a aquesta mala interpretació. Entendre Jesús 
d’aquesta manera el convertiria en un testimoni de la 
severitat de Déu, i no pas del seu Amor. 

L’expressió “Anyell de Déu”, en l’evangeli de Joan, s’ha 
d’entendre en el sentit de l’Anyell pasqual. L’anyell 
pasqual no és un “boc expiatori” sinó l’anyell que es fa 
aliment per a un poble que ha acceptat caminar vers la 
Llibertat. 

Jesús no és “carrega” el pecat del món sinó que el 
“treu”. Treu el pecat perquè ha rebut la plenitud de 
l’Esperit. Pecat i Esperit es contraposen com la Foscor i la 
Llum. Així com la simple presència de la Llum treu la 
foscor, també la simple presència de l’Esperit treu el 
pecat. Jesús és el primogènit de la Humanitat adulta 
perquè té la plenitud de l’Esperit. Aquesta plenitud no és 
un privilegi personal. Ell no té l’Esperit per quedar-se’l en 
exclusiva sinó per donar-lo. És ell qui bateja amb 
l’Esperit. 

 L’Esperit és l’Amor. I la naturalesa de l’Amor és donar-
se. Per això aquells que rebin l’Esperit, el reben per 
donar-lo, i així treure el pecat. El testimoni de Joan al 
començament del Quart evangeli fa inclusió amb les 
paraules de Jesús al final: “Rebeu l’Esperit Sant. A qui 
perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui els 
desactiveu, li quedaran desactivats” (Joan 20,23. 
Traducció corregida). (Vegeu els Apunts del segon 
Diumenge de Pasqua, 7. Any B). 
 Jo no sabia qui era… 

És sorprenent aquesta declaració repetida que 
l’evangelista posa en boca del Baptista. Conté un 
missatge extraordinàriament profund, sovint oblidat. 
Jesús no té trets humans especials que l’identifiquin. 
D’entrada és “desconegut”. Especialment després de la 
seva mort, el Ressuscitat es presenta en forma de 
“desconegut” (Lluc 24,16. Joan 21,4). Per reconèixer-lo 
cal practicar l’acolliment envers desconeguts. 

En el relat d’avui, Joan Baptista afirma i repeteix: “Jo 
no sabia qui era”. Literalment: “jo tampoc no sabia qui 
era”. Aquest “tampoc” fa referència al profeta Samuel que 
havia rebut l’encàrrec d’ungir (messies = ungit) com a rei 
d’Israel un dels fills de Jessé, però no sabia quin era. Van 
desfilar tots els germans davant el profeta, però no hi 
trobava l’escollit. Per això Samuel va haver de preguntar: 

No hi ha cap més germà? Aleshores li van parlar del més 
petit, que era a pasturar el ramat. I resulta que 
precisament ell, David, era l’elegit (1 Samuel 16, 1-13). 
El mateix relat diu: “Des d’aquell dia l’esperit del Senyor 
s’apoderà de David”. David va ser “l’ungit” per 
antonomàsia. Per això de Jesús es dirà que és fill de 
David. 

Com Samuel, també Joan va ser enviat per a identificar 
al qui havia de batejar en Esperit Sant. “…vaig venir a 
batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel”. “Jo 
no sabia qui era, però el qui m’envià a batejar amb aigua 
em digué: «Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit baixa 
i es posa, és el qui bateja amb l’Esperit Sant”. Segons 
això, la “missió” del Baptista no és pas batejar sinó, 
practicant un bateig d’aigua, descobrir i assenyalar aquell 
que bateja en Esperit. 
Aquest és el Fill de Déu. 

L’expressió és forta; però cal no entendre-la ni en un 
sentit mitològic ni en un sentit purament individual. Els 
déus de la Mitologia són versions engrandides de 
sentiments, passions i capacitats humanes. Ells, com 
nosaltres, tenen fills, i esposes, i gelosia i amor o rancor.  
Però el Déu de l’Evangeli “no l’ha vist mai ningú”, ni ens 
en podem fer cap imatge. 

És la convivència allò que ens permet fer de la realitat 
humana una vivència de comunió. Cada presència 
humana és una invitació a fer en nosaltres un “forat” per 
acollir-la. La presència acollida trenca els nostres “límits” i 
e n s f a s en t i r connec t a t s . Com d i u un ve r s 
extraordinàriament suggerent de David Jou, en el seu 
Cant Espiritual, “Limito amb Tu, i no m’acabo enlloc”. 
Cada tu, quan ens hi obrim, se’ns torna TU. 

Fill de Déu vol dir que, en Jesús, la Humanitat se sent 
inundada per la Vida; una Vida que “viu” vessant-se 
enfora, com tan materialment s’expressa en el pa i el vi 
posats sobre la taula. És la “vida” de l’aliment, la qual és 
visible en la vitalitat dels qui en mengen. 

MISSATGE 
“Jo no sabia qui era”. En l’àmbit de l’Església, els qui 

tenen encomanat un servei concret són ben coneguts: 
capellans, bisbes, papes,… Però aquell a través del qual 
ens pot arribar l’Esperit no és conegut per endavant, i pot 
ser qualsevol persona, sigui quina sigui la valoració que 
d’ella en faci la societat o la mateixa Església: un pobre o 
un ric; un savi o un ignorant; un infant o un adult; un 
dèbil o un fort; un religiós o un ateu;… L’Esperit és 
imprevisible. 

RESPOSTA 
Estar atents per a saber veure i acceptar aquell sobre 

qui va davallant l’Esperit. 
Com es fa, això? Cadascú s’hi va entrenant. 

L’experiència ens diu que, si tenim bona voluntat, el 
nostre “nas” es va afinant progressivament per descobrir 
la presència activa de l’Esperit en les persones. Confiança 
en les capacitats rebudes, juntament amb la humilitat per 
corregir, si intuïm que ens hem equivocat. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Creieu possible que l’anomenada manca de vocacions 

sacerdotals sigui una gran oportunitat per a la 
renovació de les nostres esglésies i de la nostra 
Església? 

2. Repassant la vostra vida, hi trobeu persones concretes 
que han sigut per a vosaltres vehicles de l’Esperit? 

3.  Què deu voler dir l’expressió de Joan “Després de mi 
ve un home que m’ha passat davant, perquè, abans 
que jo, ell ja existia”? Abans i Després hi tenen un 
significat cronològic o es refereixen a la missió de 
cadascú? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY II. CICLE A.  

“ANYELL DE DÉU”. 

135. Anyell de Déu. (Mireu l’anyell de Déu, que pren damunt seu el pecat del món). 
Per diverses raons, i sobretot quan una persona o un col·lectiu fan l’experiència del mal i del dolor, pot 

aparèixer un sentiment de culpa, i la necessitat de fer alguna cosa per expiar-la. 
Els sacrificis d’expiació van ser freqüents en altres temps i, encara que de maneres diferents (sovint no 

religioses), també avui. 
L’expiació pot ser directa o projectada, segons que la culpa sigui assumida directament o s’intenti 

projectar-la sobre altres persones o animals. En diverses Religions fins i tot existeixen figures com el boc 
expiatori, o semblants. Ritualment es “carreguen” amb els pecats d’una persona o d’un col·lectiu, i se’ls 
sacrifica, o se’ls  envia al desert,... (Levític 16:7ss). 

Dintre el Cristianisme no ha estat pas infreqüent entendre la mort de Jesús com un sacrifici expiatori. 
Jesús hauria carregat amb els pecats del món i els hauria expiat en lloc dels humans.  

Aquesta manera d’entendre la mort de Jesús, no solament contradiu directament el missatge dels 
Evangelis sinó que manté aquella pervertida imatge de Déu que Jesús va voler corregir. 

Darrere aquest sentiment d’expiació hi roman la idea d’un Déu justicier i sever que exigeix “revenja” 
per les ofenses rebudes.  

En canvi Jesús parla de Déu com a Pare (Mateu 9:13), font de tot allò de bo que ja hi ha en nosaltres i 
que contínuament envia el seu Esperit perquè puguem assolir allò que encara ens falta per a ser a imatge 
seva o fills (Gènesi 1:27).  

Déu perdona el pecat del món no pas fent-lo expiar sinó amb més abundància del seu Esperit creador i 
santificador. 

Una de les expressions que solen ser més utilitzades per a aquesta falsa idea de Déu és la que es 
llegeix en l’evangeli d’avui posada en boca del Baptista: “Mireu l’anyell de Déu, que pren damunt seu el 
pecat del món”.  

Certament, la traducció del Missal “que pren damunt seu el pecat del món” és molt ambigua, donant al 
verb grec original “airon” (“treure”) un significat forçat, degut segurament a un prejudici.  

Si diem que Jesús es “carrega” les nostres culpes, no s’ha d’entendre per un mecanisme de projecció 
sinó perquè és del tot solidari amb els humans. Ell és cent per cent humà, i sent com a propi tot allò que 
és propi dels humans, el pecat inclòs.  

El nostre pecat és la insolidaritat. Amb la seva solidaritat total Jesús trenca el regne de la 
insolidaritat humana. Per això treu el pecat del món.  

La solidaritat total es mostra fent-se aliment per als altres. L’expressió “Anyell de Déu” evoca l’anyell 
pasqual. La mort de l’anyell pasqual no era expiatòria. L’anyell pasqual moria convertint-se en aliment del 
Poble per al seu llarg èxode cap a la Llibertat. 

L’anyell pasqual serveix per a explicar la mort de Jesús. De diverses maneres els Evangelis presenten 
Jesús com l’autèntic i definiu anyell pasqual perquè dóna la vida per al Poble. 

“Donar la vida pels altres” és l’essència mateixa de la vida humana. Vivim en la mesura que donem la 
vida pels altres. Per això Jesús es converteix en model d’humanitat. Per això ell esdevé primogènit de la 
(nova) Humanitat adulta. Per això amb ell es treu el pecat d’aquest nostre món tan marcat per 
estructures de domini i d’afirmació de la pròpia vida enfront dels altres. En Jesús viure és estimar. 
Només l’amor treu el pecat del món; no els sacrificis d’expiació. (Marc 12:33. Hebreus 10:5). 

Jesús ens salva. Posem un exemple: un hortolà planta un plançó d’olivera al seu jardí. El primer any no 
fa res. El segon any tampoc no produeix fruit; només algunes fulles. Al tercer, encara no hi ha cap oliva; 
només uns minúsculs secalls desaprofitables. L’hortolà comença a tenir dubtes raonables sobre si el 
plançó que ha plantat no serà en realitat una olivera borda.  

Però heus aquí que un bon dia l’olivera produeix olives: poques, però magnífiques. Aquelles olives 
“salven” l’olivera perquè posen en evidència que l’arbre és de molt bona qualitat. 

Jesús és la prova de la bona qualitat de la Humanitat. En ell, humà al cent per cent, es realitza 
plenament el projecte de Déu: fem l’Home a imatge i semblança nostra (Gènesi 1:26). 

Jesús treu el pecat del món perquè, com a home, ens permet creure en la Humanitat. Com a vida que 
es dóna, Jesús redimeix la Humanitat introduint-hi l’Amor total com a forma normal de vida. Com a 
anyell pasqual ens mostra que la vida esdevé plenament humana quan ens fem aliment els uns per als 
altres. La seva resurrecció ens assegura que la vida donada no és una vida perduda, sinó l’autèntica 
Vida (Mateu 10:39. Lluc 17:33). 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
Durant l’Any II. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

Per què, en la Religió cristiana, es parla tant de 
pecat? I què vol dir això de “pecat del món”? No és, 
el pecat, una qüestió estrictament personal?! El 
pecat és de qui el fa. Com es pot parlar de pecat del 
món!? 
Fid’ho 

Simplifiques massa les coses. “Pecat del món” no 
significa que el món sigui dolent o que cometi pecat 
sinó que pateix des de dintre qualsevol pecat comès 
pels humans. Tot està lligat i unit. ¿No diuen alguns 
científics que el vol d’una papallona, a l’Àfrica, pot 
acabar provocant un tornado al Carib? Tot està 
relacionat. Quan algú peca, és tot el món que en 
pateix les conseqüències; de la mateixa manera 
que, quan algú fa el bé, és tot el món que 
s’humanitza. 
Evy 

Per tant, per a tu, el món no és dolent? 
Fid’ho 

Déu ha creat un món bo; però, perquè pugui ser 
bo del tot, cal que l’home sigui lliure. L’home lliure 
pot ser just i bo, però pot ser també injust i dolent. 
El bé o el mal que fa una persona no queda només 
en ella mateixa sinó que afecta la resta del món. 
Evy 

De fet, quan mirem el món, hi veiem moltes 
injustícies. Més encara: les injustícies han creat 

unes estructures mundanes realment nefastes. Això 
és visible sobretot en els Estats, vertaders ídols als 
quals s’atribueix un poder absolut sobre persones i 
pobles, capaços de provocar guerres, matances, 
violacions, tortures… I no solament els Estats. 
Moltíssims humans, si se’ls presenta l’ocasió, cauen 
en la temptació de voler dominar els altres. En nom 
de la Religió es dominen les consciències; en nom 
de la Família s’imposen formes de vida; en nom de 
la Cultura s’imposen costums alienants, en nom del 
Servei es manipulen les persones més dèbils;… El 
mal que hi ha en el món és realment immens. 
Fid’ho 

Si mires el mal, veuràs molt de mal. Si mires el 
bé, quedaràs admirar de la grandíssima bondat de 
tantíssimes persones. El bé i el mal estan barrejats 
en el món i en cada una de les persones. Però 
només el bé pot acabat triomfant perquè és l’única 
cosa que ve de la Font de tota realitat. 
Evy 

No entenc la manera com Joan Baptista et 
presenta: “Mireu l’Anyell de Déu que pren sobre seu 
el pecat del món“. ¿Ets una espècie de boc 
expiatori, com creien algunes antigues religions? O 
series una víctima propiciatòria exigida per la 
Justícia Divina per compensar les injustícies 
humanes? 
Fid’ho 

No sóc cap boc expiatori, ni sóc cap víctima per 
aplacar la Justícia de Déu. I em sap greu que puguis 
pensar que Déu, que és Pare, exigeixi víctimes. 
Com a fill de l’Home, jo sóc l’anyell de Déu a 
semblança de l’anyell pasqual, que va fer-se aliment 
per als qui volien emprendre el seu Èxode: el seu 
camí vers la Llibertat. I és així que es treu el pecat 
del món. 
Evy 

Continuo sense entendre-ho. ¿Fer-se aliment 
significa treure el pecat? 
Fid’ho 

La llum i la tenebra són coses oposades. Allà on 
arriba la llum, desapareix la foscor. Igualment, el 
domini sobre els altres i el servei generós són coses 
oposades: el pecat del primer s’anul·la amb la 
pràctica del segon. Més encara: tothom qui fa de la 
seva vida un aliment per als altres, queda lliure de 
l’acció perversa dels dominadors, encara que 
aquests no se n’adonin . En el meu cas, els 
dominadors es pensaven que em prenien la vida; el 
cas és que era jo qui donava generosament la meva 
vida. Ningú no me la va prendre; vaig ser jo que 
vaig donar-la voluntàriament. Per això sóc el 
Ressuscitat. La resurrecció és la vivència de la 
vida que es dóna. 
Evy 

Segons això, només vivim de debò quan ens fem 
aliment per als altres. Si algú ens pren la vida, 
simplement fa afectiva la nostra donació. Això 
capgira del tot la manera habitual d’entendre les 
coses! 

Mossèn Pere Torras 



AMB EL FOC DE L'ESPERIT 

Les primeres comunitats cristianes es van preocupar de diferenciar bé el 
baptisme de Joan que submergia a les gents en les aigües del Jordà i el baptisme 
de Jesús que comunicava el seu Esperit per netejar, renovar i transformar el cor 
dels seus seguidors. Sense aquest Esperit de Jesús, l'Església s'apaga i 
s'extingeix. 

Només l'Esperit de Jesús pot posar més veritat en el cristianisme actual. Només 
el seu Esperit ens pot conduir a recuperar la nostra veritable identitat, 
abandonant camins que ens desvien una i altra vegada l'Evangeli. Només aquest 
Esperit ens pot donar llum i força per emprendre la renovació que necessita avui 
l'Església. 

El Papa Francesc sap molt bé que el major obstacle per posar en marxa una 
nova etapa evangelitzadora és la mediocritat espiritual. Ho diu de manera 
rotunda. Vol encoratjar-nos amb totes les seves forces cap a una etapa "més 
ardent, alegre, generosa, audaç, plena d'amor fins a la fi, i de vida contagiosa". 
Però tot serà insuficient, "si no crema en els cors el foc de l'Esperit". 

Per això busca per a l'Església d'avui "evangelitzadors amb Esperit" que s'obrin 
sense por a la seva acció i trobin en aquest Esperit Sant de Jesús "la força per 
anunciar la veritat de l'Evangeli amb audàcia, en veu alta i en tot temps i lloc, 
fins i tot a contra corrent ". 

La renovació que el Papa vol impulsar en el cristianisme actual no és possible 
"quan la falta d'una espiritualitat profunda es tradueix en pessimisme, fatalisme i 
desconfiança", o quan ens porta a pensar que "res no pot canviar" i per tant "és 
inútil esforçar-se", o quan abaixem els braços definitivament, "dominats per un 
descontentament crònic o per una accídia que seca l'ànima". 

Francesc ens adverteix que "de vegades perdem l'entusiasme en oblidar que 
l'Evangeli respon a les necessitats més profundes de les persones". No obstant 
això, no és així. El Papa expressa amb força la seva convicció: "no és el mateix 
haver conegut Jesús que no conèixer-lo, no és el mateix caminar amb ell que 
caminar a les palpentes, no és el mateix poder escoltar que ignorar la seva 
Paraula… no és el mateix tractar de construir el món amb el seu Evangeli que fer-
ho sol amb la pròpia raó". 

Tot això ho hem de descobrir per experiència personal amb Jesús. Altrament, a 
qui no ho descobreix, "aviat li falta força i passió; i una persona que no està 
convençuda, entusiasmada, segura, enamorada, no convenç ningú". ¿No serà 
aquí un dels principals obstacles per a impulsar la renovació volguda pel Papa 
Francesc? 

José Antonio Pagola






