
LECTURES  
DIUMENGE 10/01/2016 
BAPTISME DEL SENYOR.  

1ª LECTURA (Isaïes 40,1-5.9-11) 
«Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre Déu. 
«Parleu amorosament a Jerusalem, 
crideu i digueu-li que s’ha acabat la seva servitud, 
ha estat perdonada la seva culpa: 
ha rebut de mans del Senyor 
doble pena per tots els seus pecats.» 

Escolteu una veu que crida: 
«Obriu en el desert una ruta al Senyor, 
aplaneu en l’estepa un camí per al nostre Déu. 
S’alçaran les fondalades 
i s’abaixaran les muntanyes i els turons, 
la serralada es tornarà una plana, 
el terreny escabrós serà una vall. 
Llavors apareixerà la glòria del Senyor 
i la veurà tothom alhora. 
La boca del Senyor ho ha dit.» 

Puja en una muntanya ben alta, 
missatger que anuncies a Sió la bona nova! 
Tu que portes bones noves a Jerusalem, 
alça ben fort el teu crit, 
alça’l ben fort, no tinguis por! 
Digues a les viles de Judà: 
«Aquí teniu el vostre Déu! 
El Senyor Déu arriba amb poder, 
el seu braç domina tota cosa, 
l’acompanya el fruit de la seva victòria, 
el precedeixen els seus trofeus; 
vetlla com un pastor pel ramat, 
l’aplega amb el seu braç, 
porta al pit els anyells, 
acompanya les ovelles que crien.» 

2ª LECTURA (Titus 2,11-14.3,4-7) 
Estimats: 
s’ha revelat l’amor de Déu, 
que vol salvar tots els homes, 
i ens ensenya que abandonem la impietat 
i els desigs mundans, 
per viure en aquest món una vida de sobrietat, 
de justícia i de pietat, 
mentre esperem que es compleixi feliçment 
la nostra esperança, 
que es manifesti la glòria de Jesucrist, 
Déu gran i salvador nostre. 

Ell s’entregà a si mateix per nosaltres, 
per rescatar-nos de l’esclavatge de les culpes, 
deixar-nos nets i fer de nosaltres un poble ben seu, 

apassionat per fer el bé. 
Quan s’ha revelat la bondat de Déu, salvador nostre, 
i l’amor que ell té als homes, 
no l’han mogut les obres 
que nosaltres podíem haver fet, 
sinó la seva bondat 
que ens salva amb un bany d’aigua regenerador 
i amb el poder renovador de l’Esperit Sant, 
que ell ha vessat a mans plenes 
sobre nosaltres per Jesucrist, el nostre salvador; 
així, justos per la seva gràcia, 
som hereus de la vida eterna, 
que des d’ara tenim dret a esperar. 

EVANGELI (Lluc 3,15-16.21-22) 
En aquell temps, 
la gent que vivia en l’expectació 
sospitava si Joan no fóra potser el Messies. 
Ell respongué dient a tothom: 
«Jo us batejo només amb aigua, 
però ve el qui és més poderós que jo, 
tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. 
Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.» 

Un dia que tot el poble es feia batejar, 
Jesús també fou batejat. 
Mentre pregava, 
s’obrí el cel i baixà cap a ell l’Esperit Sant 
en figura corporal com un colom, 
i una veu digué des del cel: 
«Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he 
complagut.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 17/01/2016 

DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. C.  

1ª LECTURA (Isaïes 52,7-10) 
Per amor de Sió no vull callar, 
no vull reposar per Jerusalem 
fins que aparegui com un raig de llum el seu bé, 
i la seva salvació com una torxa encesa. 
Els altres pobles veuran el teu bé, 
tots els reis veuran la teva glòria 
i et donaran un nom nou 
que els llavis del Senyor designaran. 
Seràs una corona magnífica a les mans del Senyor, 
i una diadema reial a les mans del teu Déu. 
No et podran dir més «L’Abandonada»; 
no podran dir «La Desolada» a la teva terra: 
a tu et diran «Jo-me-l’estimo», 
i a la teva terra, «Té-marit», 
perquè el Senyor t’estimarà, 
i tindrà marit la teva terra. 
El qui t’haurà reconstruït 
et prendrà per esposa 
com un jove esposa una donzella; 
el teu Déu estarà content de tenir-te 
com el nuvi està content de tenir la núvia. 

2ª LECTURA (Corintis 12,5-11) 
Germans, 
els dons que rebem són dons diversos, 
però l’Esperit que els distribueix és un de sol. 
Són diversos els serveis, 
però és un de sol el Senyor a qui servim. 
Són diversos els miracles, 
però tots són obra d’un sol Déu, 
que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. 
Les manifestacions de l’Esperit 
distribuïdes a cadascú 
són en bé de tots. 
Un, gràcies a l’Esperit, 
rep el do d’una paraula profunda; 
un altre, per obra del mateix Esperit, 
rep el do de desglossar les veritats; 
un altre, en virtut del mateix Esperit, 
rep el do de la fe; 
un altre, el do de donar la salut als malalts; 
en virtut de l’únic Esperit, un altre, rep el do de fer miracles; 
un altre el do de profecia; 
un altre, el de distingir si un esperit és fals o autèntic; 
un altre, el do de parlar llenguatges misteriosos; 
un altre, el do d’interpretar-los. 
Tots aquests dons són obra de l’únic Esperit, 
que els distribueix en particular a cadascú com li sembla bé. 

EVANGELI (Joan 2,1-12) 
En aquell temps se celebrà un casament a Canà de Galilea. 
Hi havia la mare de Jesús. 
També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats. 

Veient que s’acabava el vi, la mare de Jesús li diu: 
«No tenen vi.» 
Jesús li respon: «Mare, per què m’ho dius a mi? 
Encara no ha arribat la meva hora.» 
  
Llavors la seva mare diu als qui servien: 
«Feu tot el que ell us digui.» 
Hi havia allí sis piques de pedra 
destinades a les pràctiques de purificació 
usuals entre els jueus. 
Cada una d’elles tenia una cabuda 
de quatre a sis galledes. 
Els diu Jesús: 
«Ompliu d’aigua aquestes piques.» 
Ells les ompliren fins dalt. 
Llavors els digué: 
«Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.» 
Ells n’hi portaren. 
El cap de servei tastà aquella aigua, que s’havia tornat vi. 
Ell no sabia d’on era, 
però ho sabien molt bé els qui servien, 
perquè ells mateixos havien tret l’aigua. 
  
El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: 
«Tothom serveix primer els millors vins i, 
quan els convidats ja han begut molt, 
els vins més ordinaris; 
però tu has guardat fins ara el vi millor.» 

Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. 
Així manifestà la seva glòria, 
i els seus deixebles cregueren en ell. 

  



PROJECTE D’HOMILIA
Un dia que tot el poble es feia batejar… 

En el text original, les paraules de l’evangelista 
resulten molt ambigües. Segurament, aquesta 
ambigüitat és buscada. 

Les paraules de Lluc es poden llegir de dues 
maneres, amb significats ben diferents. Sembla que 
Lluc ha buscat una expressió ambigua perquè ens vol 
dir una cosa sense negar l ’a l tra. Les dues 
interpretacions possibles són: 

– Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també 
fou batejat (per Joan, al Jordà). Mentre pregava, 
s’obrí el cel…(Així la versió del Missal). O bé: 

– Un dia que tot el poble es feia batejar (per Joan, al 
Jordà), també Jesús, mentre pregava, fou batejat: 
s’obrí el cel i baixà sobre d’ell l’Esperit Sant… 

Aquesta segona interpretació parla de dos 
baptismes diferents: el BAPTISME D’AIGUA que rep el 
POBLE de mans de Joan al Jordà, i el BAPTISME D’ESPERIT 
SANT que rep JESÚS en obrir-se el cel i baixar sobre d’ell 
l’Esperit Sant. 

Lluc no vol dir explícitament que Jesús va ser 
batejar per Joan ja que això comportaria una certa 
superioritat de Joan respecte a Jesús (Llegiu Mateu 
3,13); però per altra banda, vol deixar ben clara la 
radical solidaritat de Jesús amb el seu POBLE, i la seva 
continuïtat respecte a Joan. 

Joan, amb el Poble batejat, representa aquell cimal 
a partir del qual hi ha “un poble ben disposat” per 
rebre el DO DE DÉU (Lluc 1,17), i Jesús forma part 
d’aquest POBLE. Ell és el PUNT en el qual entren en 
connexió dos “espais” fins ara “separats”: el cel (espai 
diví) i la terra (espai humà). L’Esperit Sant inunda 
(banya, bateja) la persona de Jesús que, així, queda 
constituïda en el primogènit de la HUMANITAT ADULTA. 

Aquesta era precisament la missió d’Israel com a 
“Poble elegit”: preparar-se i preparar la HUMANITAT per 
poder rebre el DO DE LA FILIACIÓ. 

“En tu m’he complagut”. Aquestes paraules remeten 
al primer relat de la Creació de l’Home segons el qual 
Déu va veure que tot el que havia fet era molt bo (s’hi 
va complaure) (Gènesi 1, 31). En l’Home–Jesús el 
PROJECTE CREADOR de Déu i la seva crida a la FILIACIÓ 
se’ns fan visibles. 

MISSATGE 
Lluc comença el seu evangeli (els tres primers 

capítols) oferint un paral·lelisme entre Joan i Jesús. 
Però no és un paral·lelisme simultani ja que fa 
començar la vida de Jesús al sisè mes de la vida de 
Joan. Es dóna una simultaneïtat només momentània: 
coincideixen el final del temps de Joan i l’inici del 
temps de Jesús. 

Per posar un exemple, diríem que, si voleu anar a 
Núria, us trobareu que a Ribes de Fresser coincideixen 
el tren convencional i el tren cremallera. Aquesta 
coincidència és ben útil per passar d’un tren a l’altre, 
perquè el tren convencional no pot pujar a Núria. 
Semblantment: fins a Joan arriba la RELIGIÓ 
convencional, la qual no pot anar més enllà. Coincidint 
amb el “final de Joan” és ja present la FILIACIÓ, de la 
qual Jesús n’és el primogènit. 

És cert: els viatgers que no volen anar a Núria 
poden quedar-se a Ribes de Fresser. No obstant, aquí 
se’ls ofereix la possibilitat de pujar fins a Núria. 
Igualment, cada un dels humans pot decidir quedar-se 
en la RELIGIÓ CONVENCIONAL, però aquí se li ofereix la 
possibilitat de ser FILL. 

La simultaneïtat de Jesús amb Joan vol indicar que 
no hi ha discontinuïtat entre ells, ni en els “estadis” 
que ha de recórrer cada persona: primer som 
deixebles de Joan; des d’aquí som invitats a ser fills en 
el Fill. Aquest lligam entre Joan i Jesús també queda 
indicat en el relat de la vocació dels primers deixebles. 
(Evangeli de Joan, 1,35ss). 

RESPOSTA 
Totes les religions, inclòs el Cristianisme quan és 

viscut com una religió convencional, per diferents 
camins i amb llenguatges diversos, poden ajudar-nos a 
ser “un poble ben disposat”. I és precisament quan 
ens convertim i acceptem de ser “Poble”, que tots 
junts esdevenim poble ben disposat, i podem rebre la 
invitació a ser fills. A Déu li ha plagut així, i el cel s’ha 
obert, i ens ha estat enviat el seu Esperit Sant. A 
nosaltres ens correspon acceptar de ser “fills” i 
assumir els canvis que això comporta, el primer dels 
quals és sentir-nos germans de tots els humans. 

Dintre de poc començarà entre les diferents 
Esglésies l’anomenada SETMANA DE PREGÀRIA PER LA 
UNITAT. Està bé, però… Qui ho ha dit que estem 
separats? Pot haver-hi alguna cosa que realment ens 
pugui separar? No serà que la pretesa “desunió” és un 
simple reflex de SITUACIONS DE PODER que s’han infiltrat 
entre nosaltres? Només les RELACIONS DE DOMINI creen 
separació ja que cada “dominant” considera els seus 
“dominats” com a propietat particular, fora de l’abast 
d’altres propietaris. L’Evangeli exclou totalment 
aquesta forma de relació. Ningú és propietat de ningú. 
Els catòlics, com tothom, no “pertanyem” a l’Església 
de tal manera que els seus jerarques ens puguin dir de 
qui estem “separats” o amb qui estem “units”. 

La UNITAT no s’ha de fer, perquè ja està feta des de 
l’inici. Entre tots els humans hi ha una UNITAT vital, fins 
i tot biològica. I sobretot hi ha una UNITAT d’amor 
rebut. No cal fer la unitat sinó respectar-la i viure-la. I, 
si algú l’ha trencada, el que ha de fer és deixar de 
trencar-la. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. El baptisme que heu rebut vosaltres o que heu 

demanat per als vostres fills, és més semblant al 
Baptisme de Joan o al Baptisme de Jesús? Per què? 

2. Aquí teniu dues afirmacions. Us sembla que 
signifiquen el mateix o bé les trobeu molt diferents? 
– “Pel baptisme entrem a formar part de l’Església 

Catòlica”. 
– “ P e l b a p t i s m e s o r t i m a l a C o m u n i t a t 

Universal” (com, a l’escola, els nens i nenes surten 
al pati). 

3. ¿Pregant per assolir la UNITAT, no estem manifestant 
que continuem convertint les DIFERÈNCIES en 
FRONTERES? Dit d’una altra manera: busqueu 
exemples de la vida real on les DIFERÈNCIES són 
VINCLES. 



Paraules i Parauletes 
BAPTISME DEL SENYOR. CICLE C.  

“EXPECTACIÓ”. 

77. Expectació.  (…la gent que vivia en l’expectació…). 
Per als humans, viure en l’expectació és una situació normal. 
Hi viuen els pobres, marginats, sotmesos,… Esperen que arribi algú prou bo i poderós per canviar les 

coses més a favor seu. També hi viuen els rics i poderosos, perquè el Diner i el Poder creen en ells 
l’expectativa de tenir-ne sempre més i més. Hi vivim tots, perquè tots volem millorar en alguna cosa: 
salut, diners, amor, pau interior, fama, solidaritat, … 

En el cas de les persones pobres, sotmeses o marginades, viure en l’expectació és bo, però té un perill: 
veure “salvadors” on no són. I no tots els suposats salvadors tenen després l’honradesa de dir que no ho 
són. 

El relat d’avui ens presenta la figura de Joan Baptista. La gent, que vivia en l’expectació, sospitava si ell 
no seria el Messies esperat. Joan és honrat i diu clarament que no ho és. Encara que bateja, diu que ell 
només bateja amb aigua. Però, a la vegada, anuncia al qui bateja de debò: aquell que bateja amb Esperit 
Sant i foc. 

I la pregunta és: per als qui escoltaven Joan, i per a tothom, el baptisme amb Esperit Sant i foc que 
ofereix Jesús, omple realment les expectatives humanes? 

Si ens fixem en els relats dels mateixos Evangelis, semblaria que no. Lluc ens parla de dos deixebles 
d’Emaús que, referint-se a Jesús, es lamentaven amb frustració: Nosaltres esperàvem que ell seria el qui 
hauria alliberat Israel; però ara, amb tot això, ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses (la 
mort del suposat salvador). (Lluc 24:21). 

El mateix deixeble Pere, quan Jesús diu que el condemnaran i el mataran, pretén corregir-lo perquè 
això li resulta impensable (Mateu 16:22). 

També les autoritats jueves es queixen: “Fins quan ens tindràs en la incertesa” (Joan 10:24). I 
acabaran burlant-se de les seves pretensions (Mateu 27:39). 

Què comporta ser batejat amb Esperit Sant i amb foc? 
Es pot explicar amb un exemple. 
Imaginem una persona que cau al mar i no sap nedar. Se la pot salvar tirant-li un flotador o una corda 

per agafar-se o que un socorrista l’ajudi a sortir de l’aigua. Però hi ha una altra manera més interessant 
de salvar-la (si ella vol): que un monitor se li acosti, l’aguanti momentàniament i la tranquil·litzi, i li vagi 
dient quines postures pot prendre per surar, quins moviments pot fer per moure’s en l’aigua i nedar, i, fins 
i tot, pot fer-s’ho per a gaudir del bany. 

Si es donés el cas, el canvi que hauria experimentat aquesta persona accidentada seria important. 
Abans l’aigua era el seu més gran enemic; ara en pot gaudir. No és que l’aigua hagi canviat. Ha canviat la 
persona passant de ser sotmesa a l’aigua a ser lliure dins l’aigua. 

En el baptisme amb l’Esperit Sant i amb foc passa una cosa semblant: (si ho volem) ens ens transforma 
interiorment permetent-nos sintonitzar amb l’obra de Déu. L’Esperit Sant és el monitor de l’exemple 
posat. És el do que se’ns ofereix, i fa possible una resposta confiada. Ell i la nostra resposta ens canvien 
per dintre, destruint la por (foc) i obrint-nos al gaudi de  la comunió amb Déu i entre nosaltres. 

Des d’una situació purament humana ningú té aquesta expectació. Ni se’ns acudiria! Perquè, com diu 
Sant Pau, “cap ull no ha vist mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de l’home somia allò que Déu té 
preparat per als qui l’estimen” (1 Corintis 2:9). Les nostres expectatives volen molt més baix; però, un 
cop conegut el do, neix l’expectació del seu gaudi.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1179&select=24
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1125&select=16
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1190&select=10
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1136&select=27
http://www.bci.cat/index.php?llibre=56&capitol=1250&select=2


Tertúlia en espiral
BAPTISME DEL SENYOR 

Bet 
Si Jesús, com dius sempre tu Magda, representa la 

Humanitat, les paraules “Tu ets el meu fill, el meu 
estimat…”, serien dites per a tothom? 
Magda 

Em sembla que sí; però ho matisaria una mica. La 
filiació dels humans en relació a Déu té caràcter 
adoptiu: no som fills per naixement o per naturalesa 
sinó per adopció. I l’adopció comporta la lliure 
acceptació de part dels adoptats, d’acord amb la seva 
capacitat de decidir. 
Víctor 

Tot això em sembla una llenguatge molt jurídic i 
complicat. Sembla com si Déu no podés fer el que 
vulgui… Si ens fa fills, som fills. 
Bet 

Això que dius tu, Víctor, encara ho entenc menys. 
Parles com si haguéssim de ser fills per decret. Jo, de 
petita, em considerava cristiana i, per tant, deuria ser 
“filla de Déu”. Després vaig adonar-me que tot això no 
s’aguanta, i estic contenta d’haver-ho deixat. I no 
sento cap “Déu” que em reclami… 
Juli 

Perdoneu que m’hi fiqui (perquè ja sabeu que totes 
aquestes qüestions em queden molt lluny). Jo no 
necessito ni “déus” ni ser “fill” de ningú, fora dels 
meus pares naturals, és clar. I és ben cert que els 
pares naturals no ens van pas demanar permís per 
posar-nos al món. Això de l’adopció, que deies tu 
Magda, ho trobo interessant. Seria bo que, a una certa 
edat, cada fill tingués una xerrada amb els pares per 
decidir, des de la independència de cadascú, si 
s’adopten o no; és a dir: decidir quina mena de 
relació hi haurà entre ells a partir d’aquell moment, i 
per a quant temps. Perquè, tal com està ara, hi ha 
molts abusos per les dues parts. De vegades sembla 
com si ser pare comportés firmar un xec en blanc i per 
a tota la vida a favor d’algú que no saps ni com serà. I 
això no pot ser! 
Víctor 

Ara marxem del tema. Una cosa són els nostres 
problemes de pares i una altra cosa és la religió. 
Magda 

Jo també crec que són coses diferents; però la 
qüestió de fons és semblant. Això que ha dit en Juli ho 
trobo molt interessant, i em resulta un llenguatge molt 
aclaridor. Jo diria que, aplicant-ho a l’evangeli d’avui, 
la figura de Joan (el Baptista) representa el fill abans 
d’aquesta conversa decisòria amb els pares; i la 
figura de Jesús representa el fill després que, en la 
conversa decisòria, ha donat una resposta positiva. 

Cal reconèixer que també és possible una resposta 
negativa. En aquests casos, com preguntaves tu, Bet, 
no podria ser realitat allò de “Tu ets el meu fill…”. 
Bet 

Tu creus que, per exemple jo, o en Juli, hem donat 
una resposta negativa? 
Magda 

No; no penso això!!! Crec que algú pot ser molt 
“religiós” i respondre negativament, o pot ser molt 
“ateu” i respondre positivament. Com parlàvem fa uns 
dies, la religió pot ser simple superstició o idolatria 
nascudes d’una actitud tancada; i l’ateisme pot ser 
superació de la superstició i de la idolatria, des d’una 
actitud oberta. Unes mateixes formes poden ser 
expressió d’actituds contràries. De fet, per exemple 
Jesús, va ser condemnat tant per sacerdots religiosos 
com per pagans incrèduls. En aquesta qüestió cal anar 
més a fons; cal arribar al cor. 
Víctor 

El cor no el veu ningú; i, a més, se l’enganya 
fàcilment… 
Bet 

Se l’enganya si es vol deixar enganyar! Quan ho 
vaig deixar tot, va ser per no enganyar-me més. Per 
coherència amb mi mateixa. En el fons, per a mi, era 
una qüestió de fidelitat. 
Magda 

Fidelitat envers qui, o envers què?… 
Bet 

No ho sé… Fidelitat a mi mateixa… 
Magda 

Jo crec que no ens calgui cap “fidelitat” envers 
nosaltres mateixos…  Jo crec que, si parlem de 
fidelitat, és perquè anem més enllà de nosaltres 
mateixos. I això és l’important. Quan la nostra fidelitat 
té per horitzó els altres, expressa una actitud oberta, 
atenta a la realitat, al món,… És el contrari del 
tancament en el propi Jo. 
Juli 

Estic molt d’acord amb això. I ho aplicaria a 
nosaltres mateixos. Tu, Bet, sempre has dit que havies 
deixat tot això de la religió per fidelitat. A tu, Magda, 
t’interessa l’evangeli perquè hi trobes la teva manera 
de ser fidel. Tu, Víctor, practiques la religió també per 
fidelitat. I jo… si m’ho permeteu, diria que sóc ateu per 
fidelitat; per fidelitat a la vida! O, per dir-ho amb 
paraules de Nietzsche: Sóc ateu per “fidelitat a la 
Terra”. 
Víctor 

No sé, no sé…  Em pregunto si tot això que dius tu, 
no es podria dir també fent servir les mateixes 
paraules que hem llegit, només canviant-les una mica. 
Podríem dir que a tu, Juli, és la Terra qui et diu: “Tu 
ets el meu fill estimat…”; i a tu, Bet, és la Sinceritat 
qui et diu: “Tu ets la meva filla estimada…”. Tu, Magda, 
sents que t’ho diu el mateix Evangeli; i a mi…  no sé 
ben bé qui m’ho diu; però… si em sento “fill” deu ser 
perquè Algú se’m fa notar com a pare… 
Bet 

¿Amb això vols dir que tots nosaltres, de fet, som 
iguals? 
Víctor 

Depèn.  Som molt diferents perquè són diferents les 
veus que sentim. Però tots hem decidit el mateix: 
escoltar. Escoltar i escoltar-nos. 
Bet 

Crec que no és cap mala idea això d’aquestes 
TERTÚLIES. A mi m’estan resultant molt… interessants. 



NOVA ESPIRITUALITAT 

Ell us batejarà amb l'Esperit Sant. 
"Espiritualitat" és una paraula desafortunada. Per a molts només pot significar 

una cosa inútil, allunyada de la vida real. Per a què pot servir? El que interessa és 
el concret i pràctic, el material, no pas l'espiritual. 

No obstant això, “l’esperit" d'una persona és quelcom valorat en la societat 
moderna, ja que indica el més profund i decisiu de la seva vida: la passió que 
l'anima, la seva inspiració darrera, allò que contagia als altres, el que aquesta 
persona va posant al món. 

L'esperit encoratja els nostres projectes i compromisos, configura el nostre 
horitzó de valors i la nostra esperança. Segons sigui el nostre esperit, així serà la 
nostra espiritualitat. I així serà també la nostra religió i la nostra vida sencera. 

Els textos que ens han deixat els primers cristians ens mostren que viuen la 
seva fe en Jesucrist com un fort "moviment espiritual". Es senten habitats per 
l'Esperit de Jesús. Només és cristià qui ha estat batejat amb aquest Esperit. «Si 
algú de vosaltres no tingués l’Esperit de Crist, no seria de Crist». Animats per 
aquest Esperit, ho viuen tot d’una manera nova. 

El primer que canvia radicalment és la seva experiència de Déu. No viuen ja 
amb «esperit d'esclaus», aclaparats per la por a Déu, sinó amb «esperit de fills» 
que se senten estimats de manera incondicional i sense límits per un Pare. 
L'Esperit de Jesús els fa cridar en el fons del seu cor: Abba, Pare! Aquesta 
experiència és el primer que tothom hauria de trobar a les comunitats de Jesús. 

Canvia també la seva forma de viure la religió. Ja no se senten «presoners de la 
llei», les normes i els preceptes, sinó alliberats per l'amor. Ara coneixen el que és 
viure amb «un esperit nou», escoltant la crida de l'amor i no amb «la lletra 
vella», ocupats en complir obligacions religioses. Aquest és el clima que entre 
tots hem de cuidar i promoure en les comunitats cristianes, si volem viure com 
Jesús. 

Descobreixen també el veritable contingut del culte a Déu. El que agrada al 
Pare no són els ritus buits d'amor, sinó que visquem «en esperit i en veritat». 
Aquesta vida viscuda amb l'esperit de Jesús i la veritat del seu evangeli és per als 
cristians el seu autèntic «culte espiritual». 

No hem d'oblidar el que Pau de Tars deia a les seves comunitats: «No sufoqueu 
l’Esperit». Una església apagada, buida de l'esperit de Crist, no pot viure ni 
comunicar la seva veritable Novetat. No pot assaborir ni encomanar la seva Bona 
Notícia. Tenir cura de la espiritualitat cristiana és revifar la nostra religió. 

José Antonio Pagola






