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Ningú, cap de nosaltres no seria 
cristià si no hagués estat impulsat 
per l ’Esper i t .  En el  fons dels 

nostres cors, hi ha un vent invisible que 
ens indica sempre la direcció d’allò diví, 
i que sap aprofitar fins i tot els corrents 
contraris que ens desorienten per a 
conduir-nos a l’únic repòs de les nostres 
ànimes: Déu viu! A l ’Esperit Sant l i 
agrada passar desapercebut, ocultar-se 
i mantenir-se en l’anonimat, com si així 
pogués submergir-nos més fàcilment en 
l’abraçada amorosa entre el Pare i el Fill. 
Sense Ell, sense l’Esperit, mai no ens 
hauríem atrevit a pregar i a anomenar 
Déu: “Abba, Papi”, amb la confiança 

dels infants. I sense el seu alè, mai 
no hauríem conegut l’alegria, la sòbria 
embriaguesa de l’amor, ni la bellesa 
de l’amistat. Ell ens ensenya a caminar 
sense vertigen per l’espai de la llibertat; 
ens aventura a caminar, com Pere, fora 
de la barca per sobre de les onades del 
mar enmig dels perills de la nit; i ens 
llença –el mateix Esperit!– a l’oceà infinit 
de l’Esperit de Déu. És una paradoxa, 
però el crit de Jesús en l ’Evangeli: 
“Rebeu l’Esperit Sant” (Jn 20,22), mai no 
el podríem escoltar i acollir si, d’alguna 
manera, no tinguéssim ja l’Esperit dins 
de nosaltres. Ell sondeja les profunditats 
de Déu i ens atreu silenciosament cap 
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a Ell, amb aquesta gratuïtat del 
qui gaudeix sorprenent-nos i 
fent-nos feliços. S’encanta amb 
tot el que és aparentment inútil 
de la vida per a manifestar-se: el 
joc, la festa, l’humor, el somriure 
pur, el petó espontani, la mirada 
compassiva, l ’hospi ta l i tat ,  la 
dansa amb els amics, l’acollida 
serena de la mort que allibera, 
el perdó inaudit al qui no se’l 
mereix, la visita d’un discapacitat 
a les nostres vides, la bellesa d’un 
rostre que pateix sense queixar-se 
i oblidat de si mateix, o un discret 
pensament o gest d’amor ocult que 
només Déu veu. I amb tot, que 
desconegut roman l’Esperit Sant 
per a nosaltres, com si, a mesura 
que es manifesta i descobreix, 
el seu misteri, no fes més que 
créixer! L’Esperit ho il·lumina tot, 
però ¿qui pot mirar fixament la 
seva llum? Res no pot ser entès 
sense Ell, però Ell no es deixa 
capturar ni explicar per ningú. Ell 
dóna sempre més del que podem 
comprendre. Li agrada hostatjar-se 
en pobres i  senzi l ls de cor i 
acostuma a deixar-se trobar pels 
qui no el cerquen. És que l’Esperit 
Sant no és més que amor i viu 
donant-se, perdent-se sense fi. No 
té cap interès per si mateix, sinó en donar 
testimoni de Crist crucificat i ressuscitat. 
Per això els qui fan millor experiència 
de l’Esperit en l’Església no són els 
visionaris o entusiastes, sinó els màrtirs. 
Que bé que sap l’Esperit de Crist que el 
que salva no és l’èxtasi, sinó l’obediència 
a l’amor! Si volem, doncs, rebre l’Esperit i 
caminar per la senda de la divinització, no 
serà qüestió tant d’adquirir ni conquistar 
res, com de desprendre’ns i despullar-nos 
de nosaltres mateixos. L’Esperit no vol ser 
vist, sinó esdevenir l’aire que respirem; 

Ell mai no es mostra a si mateix ni es 
posa a si mateix a la llum, però sempre 
és l’Esperit del Fill i del Pare, sobre l’amor 
del qual llança la seva llum. Per això, el 
qui desitgi percebre el seu misteri, el 
misteri de l’Esperit, bastarà que es deixi 
estimar pel Pare i el Fill. Llavors, sense 
adonar-se, la seva vida i la seva mort 
no podran deixar de donar testimoni en 
l’Esperit de “l’exuberància” i la “sorpresa” 
d’aquest amor recíproc i el vessarà entre 
els homes. ¿I no és aquesta la nostra 
missió, la missió del cristià i de l’Església, 
reflectir la glòria de Déu al món? 


