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Aquesta Paraula de Déu está presa del bellíssim himne d’amor a 
Déu amb qué Pau inicia la carta als efessis.



Idea central:

Cadascú de nosaltres sorgim de l’amor
infinit de Déu.

Des de tota l’eternitat el Pare celeste ha 
concebut per nosaltres un projecte de 

felicitat, de plenitud, de joia, que supera 
qualsevol imaginació nostra.



D’on treu l’Apòstol aquesta
certeza que Déu ens estima 

immenament? 

Del fet d’haver-nos donat el 
seu Fill Jesús.

Del fet que Jesús ve a 
nosaltres a ensenyar-nos la 
seva Paraula, per donar-nos 

tota la seva vida fins al sacrifici
de si mateix a la creu, per 

comunicar-nos la seva vida 
divina, la seva llum, la seva

capacitat, d’estimar, per fer-nos 
fills com Ell de l’únic Pare
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La humilitat impedeix fer el ridícul per atreure l'atenció, o controlar als
altres mitjançant crits i gestos grandiloqüents. L'acceptació renúncia al 
drama i permet una pluralitat calmada sense deixar-se marginar per les 

personalitats inflades, que per la seva pròpia inflació atreuen la discussió i 
l'atac. L'acceptació aporta pau mitjançant la inclusió més que el rebuig o la 
denúncia, oferint així la seguretat necessària per al desenvolupament de la 

racionalitat i l'intel·lecte.
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