
 

 
   

 

   Sense l’Esperit Sant, no podem respirar en cristià 
 

 

 

   “No us mogueu de la ciutat fins que 

haureu estat revestits del poder que us 

vindrà de dalt”. Es la petició que Jesús 

feia als deixebles en l’evangeli de 

l’Ascensió. Amb Maria, la nostra Mare, 

“la plena de gràcia”, hem romàs a la 

ciutat, és a dir, allí on hi ha la comunitat 

reunida, l’Església naixent, la que viu en 

l’exercici del desig ardent de l’Esperit. 

Sant Joan de la Creu, diu bellament: 

“Mucho es de desear este divino aire del 

Espíritu y que pida cada alma por su 

huerto para que corran divinos olores de 

Dios” (Càntic Espiritual B, estrofa 9). Sí, la comunitat en realitat, malauradament, era i és 

aquella: homes i dones que han fugit per por, bloquejats pel temor, enfonsats en la tristesa, 

sense el coratge que prové de la convicció i de la confiança. Però allí, amb Maria, esmercen el 

temps en un treball, que ara ha de ser també el nostre: les paraules de Jesús, tantes vegades 

escoltades i, malgrat tot, com adormides en el seu i en el nostre cor, demanen la profunditat de 

la pregària i de la lectura de la Sagrada Escriptura, de la Torà, dels Profetes i dels Salms (cf. 

Llc 24,44), realitzades conjuntament amb Jesús. Nosaltres no podem restar bloquejats. Ens 

hem de posar espiritualment en camí.   
 

    El respir del Resssuscitat esdevé el respir del cristià: nosaltres respirem l’Esperit Sant, a 

pesar de les nostres resistències i refusos. Només Ell esdevé el do de la vida plena: el do de 

l’amor – i del perdó, que no seríem capaços de viure ni d’obtenir; el do de la joia que no reeixim 

a fer-lo perdurar per mor dels nostres cansaments; el do inefable i insondable que ens permet 

de respirar en comunió amb germans i germanes, confessant amb ells una sola fe i una sola 

esperança; el do que ens fa parlar en nom de totes les creatures com veu, des de totes les 

llengües,  que lloa i confessa el Creador i Senyor. Com hem d’agrair l’encíclica Laudato si’ del 

Papa Francesc i poder cantar a una sola veu el “Càntic de les creatures” de Sant Francesc d’ 

Assís. Quin escalf, el de l’alta temperatura de l’ànima que s’oposa a l’apatia del cor. L’Esperit 

sant no ens permet segrestar en llocs particulars, en grups autorreferencials, l’Evangeli de 

Jesús.  És foc i demana per a la seva Església consciències enceses i no adormides o anestesiades. 

Del teu Esperit,  Senyor,  és plena tota  la terra, tota la Creació! 
 

    La continuació de la història humana, la vida de l’Església, el pervindre d’una parròquia, 

demana que l’Esperit Sant ens parli en la nostra llengua nadiua: la del cor. Les dificultats del 

diàleg comencen ja per la incomprensió de les paraules entre nosaltres, en la família, en els 

nostres grups i associacions. Per això l’Esperit ens empeny fora dels nostres petits cenacles 

blindats, de les falses seguretats dels grups. La Pentecosta és l’antítesi de les sectes i ens guareix 

dels tics sectaris, de les rigideses que ens paralitzen enfront de tot allò que ens espanta perquè 

ens sembla “nou”. Pertanyem a una Església que és un sistema obert i no un sistema bloquejat 

i tancat, on tot està ja establert i definit. L’Esperit es proposa “ensenyar”, acompanyar-nos 

més enllà, vers paisatges inexplorats, a nosaltres que sovint no el deixem anar més enllà del 

nostre territori!. I ens fa “recordar” el que Jesús ha dit, i allò que encara ens diu: un veritable 

“re-cordar” : “un reportar al cor” les seves paraules i el seu missatge, fins aquelles que no 

n’albiràvem el fons i les conseqüències! Vine, Esperi Sant!                                                                                                                                                              

Mn. Manel 


