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DELEGACIÓ EPISCOPAL DE PASTORAL FAMILIAR DEL BISBAT DE GIRONA 
EM PREPARO PER A LA NOVA EVANGELITZACIÓ 
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 “TANT DE BO ESCOLTEU AVUI LA SEVA VEU”.  
(Salm 95,8) 

 

“Jabés era més important que el seus germans, i la seva mare li va posar aquest nom perquè 
exclamà: “L’he donat a llum sofrint!”. Jabés va fer aquesta petició al Déu d’Israel: “Si veritablement 

em beneeixes, engrandeix el meu territori, ajuda’m i protegeix-me del mal, perquè no sofreixi.” Déu li 
va concedir el que li havia demanat”. (Primer llibre de les cròniques, 4, 9-10) 

 
Potser desconeixíem aquesta pregària de Jabés. Ara que la fem present a l’inici d’aquest curs sobre 
la Nova Evangelització, potser ens la podem fer nostra. Només cal plena confiança que Déu ens 
concedeix allò que li demanem. I què li demanem? Que engrandeixi el nostre territori, és a dir, que 
engrandeixi la nostra ment, el nostre cor a l’espai del seu infinit amor; que engrandeixi la nostra 
comprensió de la Seva Paraula, per tal de viure-la, ja que experimentar-la, és l’únic i el vertader saber. 
Demanem-li que engrandeixi el “territori” del SER, de la Seva Presència dins nostre. Aquest és el 
sentit d’aquesta pregària. I deixem-nos guiar per la SEVA PARAULA, que és PARAULA DE DÉU. 
 

QUÈ SIGNIFICA “PARAULA DE DÉU”? 
 

1. Un primer significat és que Déu Pare ve al nostre encontre, perquè és un Déu de Diàleg i de 
Paraula. Estableix una relació d’amor amb cadascú. Vol que el coneixem de manera íntima i 
profundament personal. Si el busques amb sinceritat, el trobaràs, perquè Ell té un propòsit 
gloriós per a tu: “Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de pau i no de 
desgràcia: jo us donaré un futur i una esperança. Ho dic jo, el Senyor. M’invocareu, vindreu a 
suplicar-me, i jo us escoltaré. Em cercareu i em trobareu, perquè em cercareu amb tot el cor 
i jo em deixaré trobar. Ho dic jo, el Senyor. Renovaré la vostra vida. (Jeremies 29, 11-14). 
Estic disposat-da a deixar que Déu, amb la Seva Paraula, renovi la meva vida? Decideixo 
trobar-me amb la Seva Paraula? 
 

2. El segon significat és que l’única Paraula que el Pare pronuncià des de sempre és el Verb, el 
seu Fill. Paraula única perquè en el Verb, el Pare s’expressa plena i definitivament, es dona 
completament. La Paraula de Déu no és només el Fill de Déu, única Paraula pronunciada pel 
Pare, i que, en l’Esperit Sant, ressona eternament en el diàleg d’amor de les tres divines 
Persones. La Paraula de Déu també és Jesús, el Verb fet home. Aquest és el segon significat 
de “Paraula de Déu”: Jesús, tal com ens el presenta el Pare: “Aquest és el meu Fill estimat, 
en qui em complac; escolteu-lo”. (Mt. 17, 5). Aquest Déu és un Déu d’un extrem poder, que 
pot suplir totes les nostres necessitats i dificultats. Cap desafiament és massa gran perquè 
Ell el resolgui: “El meu Pare satisfarà totes les vostres necessitats segons la mesura de la 
seva riquesa, omplint-vos de glòria en Jesucrist”. (Carta al Filipencs, 4, 19). “Per a Déu tot és 
possible” (Mt. 19, 25). 

 
3. El tercer significat és que la Paraula de Déu és tot el que Jesús, Paraula eterna encarnada, 

ens comunica a través de les seves paraules, vèrtex i realització de tota l’Escriptura. Jesús 
ens transmet la Paraula de Déu sencera, ens dona tot el que ha rebut del Pare: “Jo no parlo 
en virtut de la meva pròpia autoritat; és el Pare, que m’ha enviat, qui m’ordena el que he de 
dir i ensenyar”. (Jn 12, 49). “El que us dic no són paraules meves; és el Pare, que viu en mi, 
qui realitza la seva obra”. (Jn 14, 10). “Tot el que he escoltat del meu Pare us ho he donat a 
conèixer”. (Jn 15, 15). 
El Déu de Jesús, és un Déu d’Amor infinit, immens, sense límits. Ell mai et deixarà ni 
t’abandonarà. Res no pot separar-te mai del seu amor. “Qui ens separarà de l’amor de Crist? 
¿La tribulació, l’angoixa, la persecució, la fam, la nuesa, el perill, l’espasa?...De tot en sortim 
plenament vencedors gràcies a aquell qui ens estima. N’estic cert: ni la mort ni la vida, ni els 
àngels ni les potències, ni el present ni el futur, ni els poders, ni el món de dalt ni el de sota, 
ni res de l’univers creat no ens podrà separar de l’amor de Déu que s’ha manifestat en 
Jesucrist, Senyor nostre”. (Rom. 8, 35-39) 

 
Allò que pregues és en el que et converteixes. Vols convertir-te en Paraula de Déu? 
Hawkins:  https://youtu.be/sBXwtae0zw0 
 
De tot plegat em quedo amb aquesta frase i me la repeteixo durant tota aquesta setmana (escriu-la): 

https://youtu.be/sBXwtae0zw0

