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El que Déu vol de nosaltres, per damunt 
de tot, és que confiem en Ell, que cre-
guem no només que existeix, sinó que 

ens estima infinitament, incondicionalment 
i immerescudament. El Senyor no es com-
plau en la força ni en les virtuts, sinó “en 
els qui confien en el seu amor” (Sl 147,11). 
El que vol és que creguem sempre que 
ens estima, malgrat la nostra misèria i els 
nostres pecats.

I què vol dir que ens estima? Doncs que 
vol que siguem feliços. Que és benvolent 
amb nosaltres, és a dir, que sempre ens 
vol bé. La desconfiança en Déu és segu-
rament tant la causa com la conseqüèn-
cia del pecat. Adam i Eva desobeïren Déu 
perquè van creure que així serien més 
feliços. Van creure’s la serp, que suggeria 
que Déu els havia ordenat un manament 
arbitrari (Gn 3,2-5). Van creure que Déu, 
imposant-los límits, els volia mal. I per 
aquest mateix motiu després intentaren 
amagar-se de Déu (Gn 3,8). “He tingut por” 
(Gn 3,10), diu Adam. Tenien por que el seu 
Creador els volgués mal.

El pecat, doncs, és tot allò que fa que 
deixem de confiar en Déu, que vulguem 
allunyar-nos-en. El pecat fa que ens cre-
guem una idea falsa de Déu, que el con-
cebem com un ésser capritxós que ens 
exigeix una obediència absurda i que ens 
amenaça constantment amb el càstig. 
D’aquesta creença a l’ateisme hi ha un pas 
molt petit. Perquè per creure en un Déu 
així, més val no creure en res.

Per culpa d’aquesta desconfiança, “tots 
havien pecat i vivien privats de la glòria de 
Déu” (Rm 3,23). Però Déu no es resigna 
a deixar-nos morir de pena. Vol que tro-
bem en Ell la felicitat i la pau, i per això 
intervé en la història per canviar la idea 

que tenim de com és Ell i per mostrar-nos 
el seu amor fidel i incondicional. Això ho fa 
mitjançant els profetes, a través dels quals 
ens diu que està disposat a perdonar tots 
els pecats i les desobediències passades, 
anunciant una reconciliació amb el poble 
escollit. I ho fa enviant el seu Fill, que 
sap bé com és el seu Pare, per tal que, 
assumint la nostra naturalesa, pugui mos-
trar-nos qui és Déu i què vol de nosaltres.

Tot i això, la nostra desconfiança ens 
porta a recelar d’aquesta intervenció 
divina. No arribem a creure’ns del tot que 
Déu ens estima, que vol que siguem feli-
ços i que està disposat a perdonar-nos. 
Com el poble d’Israel, som “d’aquells que, 
com més els crides, més se te’n van” (Os 
11,2). Per això, al Nou Testament, l’àngel 
que porta la Bona Nova sempre es veu 
obligat a dir: “No tinguis por” (Lc 1,13; 1, 
39; cf. 2,10). Maria, a diferència de Zaca-
ries, confia. “Feliç tu que has cregut”, li diu 
Elisabet (Lc 1,45).

Déu s’encarna en Jesús per dir-nos amb 
una veu humana que no tinguem por, que 
confiem en el seu amor: “No tinguis por; 
tingues només fe” (Lc 5,36). Jesús ve a 
anunciar-nos que Déu ens estima i que 
si ens dona uns manaments és perquè 
siguem feliços; i que està disposat a per-
donar-nos, perquè la nostra desobediència 
ens porta a la tristesa i es compadeix de 
nosaltres. Per això, no només ens per-
dona, sinó que introdueix en nosaltres el 
seu Esperit perquè puguem actuar segons 
la seva voluntat, com ja anunciava Eze-
quiel: “Abocaré sobre vosaltres aigua pura 
i quedareu purificats de totes les vostres 
impureses, us purificaré de tots els vostres 
ídols. Us donaré un cor nou i posaré un 
esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres 
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el cor de pedra i us en donaré un de carn. 
Posaré el meu esperit dins vostre i faré que 
seguiu els meus preceptes, que compliu i 
observeu les meves decisions” (Ez 36,25-
27). El “cor de pedra”, la duresa de cor, és 
precisament la desconfiança, la resistència 
a creure en l’amor que Déu ens té. Creure 
en Jesús vol dir creure en l’amor i el perdó 
escandalosament il·limitats que ens anun-
cia. Qui creu realment en aquest perdó, ja 
està perdonat (cf. Mt 9,2; 9,22; Lc 7,48).

Jesús sap i creu que Déu l’estima. “Tu 
ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he 
complagut” (Mc 1,11). I ha vingut per com-
partir amb nosaltres aquesta confiança, 
per tal que també nosaltres  creguem que 
Déu ens estima. I per això ens recomana 
dirigir-nos a Déu confiadament i sense por, 
com es dirigeix un fill al seu pare (Mt 7,11). 

En contraposició amb el “cor de pedra”, és 
aquesta confiança filial la que caracteritza 
el cor net que permet veure Déu (Mt 5,8).

Creure que Déu ens estima també 
implica creure que ens ha donat els mana-
ments perquè siguem feliços complint-los. 
Que ens els ha donat pensant únicament 
en nosaltres, per amor a nosaltres. És per 
això que no vol que els complim per por 
del càstig, com fan els esclaus, sinó per 
amor i amb confiança, com fan els fills (Ga 
4,6-7). I els fills no es desesperen quan 
veuen que no tenen forces per fer el que 
el pare els recomana: simplement dema-
nen ajuda, sabent que no se’ls negarà: 
“Així, doncs, si vosaltres, que sou dolents, 
sabeu donar coses bones als vostres fills, 
molt més el Pare del cel donarà l’Esperit 
Sant als qui l’hi demanen” (Lc 11,13). I 
aquesta mateixa confiança és l’essència 
de la humilitat, perquè consisteix a creure 
que si mai podem actuar com Déu vol, 
això és gràcies únicament al seu amor 
entranyable, en virtut del qual ens per-
dona i ens concedeix “la gràcia i l’ajuda 
que necessitem” (He 4,16). És el Déu de la 
pau el qui ens perfecciona amb tota mena 
de béns perquè puguem complir la seva 

voluntat (He 13,21); és el seu poder el que 
du a terme la nostra voluntat d’obrar bé i 
activa la nostra fe (2Te 1,11).

Sabem com Déu vol que actuem, per-
què Jesús ens ho ha revelat. Vol que esti-
mem i perdonem de forma incondicional, 
que no tornem mai mal per mal, que ens 
fem servidors de tothom i compartim els 
nostres béns amb els qui els necessiten. 
Però davant del fet evident que nosaltres 
no som així, que no som capaços de “viure 
tal com Jesús vivia” (1Jn 2,6), tampoc ens 
hem de desesperar. Només hem de reco-
nèixer les nostres imperfeccions i demanar 
ajuda: “si reconeixem els nostres pecats, 
ell, que és fidel i just, ens els perdonarà i 
ens purificarà de tot mal” (1Jn 1,9). No hem 
de cometre de nou l’error d’Adam i Eva, 
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que s’amagaren de Déu per temor al càs-
tig: la percepció de la nostra imperfecció 
ha de fer que ens girem més insistentment 
cap a Déu implorant-li ajut, com fa el fill 
pròdig (Lc 15,17-20), sabent que no negarà 
el perdó i el do de l’Esperit a aquells que 
confien en Ell. Jesús diu: “jo no trauré pas 
fora ningú que vingui a mi” (Jn 6,37). Cal 
aferrar-se a aquestes paraules com a un 
ferro roent.

Ara bé, convé no confondre aquest do 
de l’Esperit, que Déu no nega mai als 
qui li demanen, amb certs sentiments de 
consol o de dolçor. Aquests sentiments 
són bons i fins i tot necessaris a causa de 
la nostra feblesa, perquè sense ells ens 
seria molt més difícil mantenir la fe. Però 
cal saber que el do de l’Esperit no sempre 
es dona de forma sensible, perquè quan 
arribi la sequedat no ens desesperem ni 
perdem la confiança. El que Déu vol de 
nosaltres és que no perdem la fe: els con-
sols espirituals són només un mitjà, no 
un fi. El do més gran de l’Esperit és la fe, 
condició de possibilitat de tota la resta. 
Déu vol que siguem capaços de mante-
nir la confiança fins i tot quan res sembla 
confirmar-la, quan el dolor, les contra-
rietats i les temptacions ens angoixen i 
Déu sembla guardar un silenci indiferent 
envers les nostres pregàries.

Jesús va exper imentar  aquesta 
angoixa, aquesta sensació de ser ignorat 
per Déu, cosa que demostra fins a quin 
punt l’Encarnació és seriosa. “Sento a 
l’ànima una tristor de mort” (Mt 26,38). 
No hem de creure, doncs, que la fe impli-
qui viure en el consol permanent de l’Es-
perit. La fe de Jesús va ser provada en el 
silenci de Déu, i no va defallir. Va conti-
nuar confiant quan res no donava motius 
per fer-ho, esperant contra tota esperança 
(Rm 4,18). I ens convida a fer el mateix, 
sabent que ell és aquí per “ajudar els qui 
són provats” (He 2,18): “Quedeu-vos aquí 
i vetlleu amb mi” (Mt 26,38).

El que Déu vol és que sempre, en 
moments de consol i en moments de 
sequedat, mantinguem la fe en el seu 
amor. És aquesta confiança el que Déu 
valora, i no les experiències místiques. En 
aquest món rebem tastos del cel, però no 
experimentem la plenitud de la pau. “Hem 
estat salvats, però només en esperança” 
(Rm 8,24). Si preguem només amb vista 
al consol espiritual, podríem arribar a 
desesperar-nos si aquest no arriba. Hem 
d’alegrar-nos en moments de sequedat 
i silenci, confiant que Déu ens els envia 
per enfortir la nostra fe, “molt més pre-
ciosa que l’or””(1Pe 1,7): “Germans meus, 
tingueu-vos per molt feliços siguin quines 
siguin les proves que passeu, sabent que 
la vostra fe provada engendra paciència” 
(Jm 1,2-3). És per això que hem de pregar 
en tot moment (Lc 21,36), en moments de 
consol i en moments de sequedat, per no 
caure en la temptació de deixar de creure 
en Déu i en el seu amor incondicional i 
immerescut: “Vetlleu i pregueu, per no 
caure en la temptació” (Mt 26,41).

I si Déu valora tant la fe, això és per-
què les actituds de Jesús només poden 
provenir de la fe, i no de l’esforç per obeir 
el deure. “Aquell a qui poc és perdonat, 
estima poc” (Lc 7,47): estimem en la 
mesura que ens creiem estimats i perdo-
nats. L’amor i el perdó incondicionals que 
Jesús ens recomana només són possi-
bles a aquells que confien que són esti-
mats i perdonats de forma incondicional. 
Així mateix, si ens podem despendre de 
les nostres possessions per donar-les als 
qui ens demanen, si podem parar l’altra 
galta i renunciar a tornar mal per mal, això 
és perquè confiem que el Pare sap què 
necessitem i no ho negarà als qui l’obe-
eixen (Mt 6,32-33), i perquè creiem que 
tenim un tresor al cel (Lc 12,33).

Jesús pogué superar les temptacions 
gràcies a la fe. El diable pretenia que bus-
qués proves tangibles de l’existència de 
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Déu, que fes miracles. Però Jesús demos-
trà que creia en l’amor del Pare fins i tot 
quan el món es mostrava indiferent als 
seus desitjos i necessitats, quan tenia 
gana i el desert només li oferia pedres 
(Mt 4,2-4). Va demostrar que no necessi-
tava que Déu li manifestés el seu amor de 
forma sensible per creure-hi (Mt 4,5-7). I 
demostrà finalment que no volia aconse-
guir el poder per fer que el món fos diferent 
de com és, perquè confiava que tot està 
sempre en mans del Pare (Mt 4,8-10). És 
aquesta confiança en Déu, i no en les nos-
tres forces, el que ens permet vèncer el 
diable. Diu sant Pere: “Resistiu-li ferms en 
la fe” (1Pe 5,9). No diu: resistiu-li ferms en 
la virtut, sinó en la fe. Podem caure moltes 
vegades, però el diable no ens ha vençut 
si no deixem de creure en l’amor que Déu 
ens té i tornem a Ell confiadament.

A la Passió, Jesús va demostrar que 
creia de debò en el que deia. Si no l’ha-
gués passada, podríem haver pensat que 
calia posar límits a les seves paraules. 
Que s’ha de perdonar, però no sempre; 
que hem de parar l’altra galta, però només 
fins a cert punt. La Passió demostra fins a 
quin punt Jesús confiava en l’amor incon-
dicional que anunciava. Acceptant man-
suetament les humiliacions, els assots i 
la creu, demostrà que creia de debò que 
no hem de tornar mai mal per mal. Perdo-
nant els seus agressors des de la creu, 
demostrà que creia de debò que cal per-
donar sense límits. La Passió demostra la 
fe de Jesús en l’amor i el perdó incondicio-
nals del Pare. Els textos no indiquen que 
en aquest moment tingués cap tipus de 
consol espiritual. El que és fonamental és 
aquesta fe mantinguda fins a l’extrem, que 
va permetre que s’abandonés totalment a 
la voluntat del Pare.

La fe és doncs la font de les virtuts, el 
que permet que esdevinguem semblants 
a Jesús. Per això, només podem arribar 
“a ser justos en virtut de la fe” (Rm 3,24). 

Per això cal que sempre i en tot moment 
preguem dient a Déu: “Crec, però ajuda la 
meva poca fe!” (Mc 9,24); “Augmenta’ns la 
fe” (Lc 17,5), perquè només que tinguem 
una fe com un gra de mostassa, podrem 
moure muntanyes (Lc 17,6). D’aquesta fe 
sorgeix una pau que no depèn dels con-
sols sensibles, que no depèn de miracles, 
que es manté fins i tot en els moments 
d’angoixa, perquè permet que ens aban-
donem confiadament a Déu, amb la cre-
ença que, encara que res no sembli con-
firmar-ho, ens estima i sap què és bo per 
a nosaltres. És aquesta fe la que permet 
que prenguem la nostra creu per seguir 
Jesús, confiant que negant-nos a nosaltres 
mateixos no caiem en el buit ni en l’absurd, 
sinó en les mans del Pare.


