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Cap a un futur de pau 
 

A Taizé, alguns capvespres de l’estiu, sota un cel ple d’estels, sentim els joves a través de 

les nostres finestres obertes. Sempre ens sorprèn que siguin tants. Busquen, preguen. I 

nosaltres ens diem: les seves aspiracions a la pau i a la confiança són com aquests estels, 

petites llums que brillen en la nit. 

Vivim en un temps on molts es pregunten: però, què és la fe? La fe és una confiança molt 

senzilla en Déu, un alè de confiança indispensable, represa contínuament al llarg de la 

nostra vida. 

Tots podem tenir dubtes. No ens hem de preocupar per això. Voldríem sobretot escoltar el 

Crist que murmura en els nostres cors: «Tens dubtes? No t’inquietis, l’Esperit Sant és 

sempre amb tu.» [3] 

N’hi ha que han fet aquesta descoberta sorprenent: l’amor de Déu pot arribar a la seva 

plenitud també en un cor tocat pels dubtes. [4] 

A l’Evangeli, una de les primeres paraules del Crist és aquesta: «Feliços els de cor 

senzill!» [5] Sí, feliços els qui avancen cap a la senzillesa, la del cor i la de la vida. 

Un cor senzill busca viure el moment present, acollir cada dia com un avui de Déu. 

L’esperit de senzillesa no es deixa veure en l’alegria serena i en la joia? 

Un cor senzill no té la pretensió de comprendre-ho tot de la fe per ell mateix. Diu: el que jo 

no comprenc gaire, d’altres ho entenen millor i m’ajuden a seguir el camí. [6] 

Simplificar la pròpia vida ens permet compartir amb els més febles, per tal d’alleugerir el 

patiment, allà on hi ha malaltia, pobresa, fam... [7] 

La nostra pregària personal també és molt senzilla. Pensem que per pregar són 

necessàries moltes paraules? [8] No. Unes poques paraules, fins i tot maldestres, són 

suficients per confiar-ho tot a Déu, tant les nostres pors com les nostres esperances. 

Abandonant-nos a l’Esperit Sant trobarem el camí que va de la inquietud a la 

confiança. [9] I li diem: 

«Esperit Sant, condueix-nos cap a tu en tot moment. 

Tan sovint ens oblidem que ens habites, 

que pregues en nosaltres, que tu estimes en nosaltres. 

La teva presència en nosaltres és confiança i continu perdó.» 

Sí, l’Esperit Sant encén en nosaltres una llum tènue. Per molt que sigui pàl•lida, desperta 

en els nostres cors el desig de Déu. I el simple desig de Déu ja és una pregària. 

La pregària no ens allunya de les preocupacions del món. Al contrari, no hi ha res més 

responsable que pregar: com més es viu una pregària senzilla i humil, més som conduïts a 

estimar i a expressar-ho amb la vida. 

 

 

http://www.taize.fr/ca_article1623.html#nb3
http://www.taize.fr/ca_article1623.html#nb4
http://www.taize.fr/ca_article1623.html#nb5
http://www.taize.fr/ca_article1623.html#nb6
http://www.taize.fr/ca_article1623.html#nb7
http://www.taize.fr/ca_article1623.html#nb8
http://www.taize.fr/ca_article1623.html#nb9


[3] Veure Joan 14,16-18 i 27. Déu existeix independentment de la nostra fe o dels nostres 

dubtes. Quan hi ha en nosaltres un dubte, no significa que Déu ens hagi abandonat. 

[4] Dostoievski va escriure un dia en un dels seus diaris: «Sóc fill del dubte i de la 

incredulitat. Quant patiment m’ha comportat i em comporta aquesta set de creure, que es 

fa més forta en la meva ànima com més arguments en contra m’apareixen... És a través 

del gresol del dubte que el meu «hosanna» ha passat». I tanmateix Dostoievski 

continuava: «No hi ha res més bonic, més profund, més perfecte que el Crist. I no només 

no n’hi ha res, sinó que no hi pot haver res.» Quan aquest home de Déu comença a 

pressentir que el seu jo no creient coexisteix amb el seu jo creient, s’adona que el seu 

amor apassionat pel Crist no s’ha afeblit. 

[5] Mateu 5,3 

[6] Encara que la nostra confiança sigui fràgil, no ens sosté només en la nostra fe, sinó la 

confiança de tots aquells que ens han precedit i d’aquells que ens envolten. 

[7] El programa alimentari mundial de l’ONU ha publicat recentment un mapa de la fam en 

tot el món. Malgrat el progrés aconseguit en aquests darrers anys, 840 milions de 

persones pateixen fam, dels quals 180 milions són infants menors de cinc anys. 

[8] Veure Mateu 6,7-8 

[9] Aquest camí d’abandonament a Déu pot ser sostingut per uns cants senzills, repetits 

una i altra vegada, com ara aquest: «La meva ànima reposa en pau només en Déu.» Quan 

treballem, quan descansem, aquests cants continuen dins del cor. 
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