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Caminem al costat de Jesucrist, perquè Ell és 
la Vida i cap a Ell, perquè és la Veritat. Alguns 
afegirien que “caminem també per Ell”, perquè 
és el Camí. En això consisteix tota la vida 
cristiana. 

Uns insisteixen en la dificultat del camí, les 
seves exigències, l’esforç que requereix ser 
cristià veritable. Uns altres, per contra, volen 
donar una imatge més positiva i subratllen que 
el cristianisme és un camí d’alegria i de pau. Uns 
reconeixen que el camí de la fe, amb les seves 
renúncies, supera les nostres forces. Uns altres 
sostenen que si ens proposem de debò seguir 
caminant, arribarem a la meta. 

Sens dubte no tot són llàgrimes i sofriment en 
la vida cristiana. L’itinerari cristià és d’autèntica 
felicitat. 

Santa Teresa en el llibre 4t de Las Moradas 
ens parla de “contentos” (o “consuelos”) i 
“gustos” que trobem en el camí. El segon 
diumenge de Quaresma contemplem els 
deixebles Pere, Joan i Jaume, compartint amb 
Jesús un moment de plena pau i assossec. Què 
direm, doncs, sobre el camí cristià? 

En santa Teresa són molt presents el que ella 
denomina “mercedes o regalos” que el Senyor 
ens fa. No fou en absolut una santa trista, sinó 
tot el contrari. Sense aquests regals no tindria 
sentit la lloança i l’agraïment al Senyor. Però 
distingeix entre “contentos” o “consuelos” i 
“gustos”. Aquells provenen del nostre esforç, 
són com l’aigua que arriba al nostre camp a 
través d’enginy i treball, com, per exemple, quan 
la pugem mitjançant una sínia i uns canals. Els 
gustos, per contra, vénen directament de Déu, 
com l’aigua que raja en el nostre camp de la font 
mateixa. Aquells són com la satisfacció d’haver 
fet bé les coses. Aquests vénen quan Déu 
gratuïtament ho concedeix. En definitiva l’alegria 

i la pau estan presents en el camí cristià i tot ve 
del Senyor. 

Per ella “gaudir” de Déu i de la seva pau és 
entrar en “oració de quietud”. El cor “s’eixampla 
o dilata”, com diu el Salm 118,32. Nosaltres 
veiem alguna cosa semblant en el que van 
experimentar els deixebles en el Tabor. Era “el 
fet de trobar-s’hi bé”, amb Jesús, dins d’aquell 
núvol, sentint a prop la seva presència i la dels 
germans, escoltant la veu clara del Pare 
declarant el seu amor. Però també hi veiem que 
el goig els va venir regalat als tres deixebles, van 
ser sorpresos per un do tan gran. I tot i així, van 
haver de fer l’esforç de pujar amb Jesús, fer-li cas 
i caminar fins a arribar al cim. Sentien la 
satisfacció d’haver pujat, encara que l’alegria 
que venia del do rebut era fins i tot més gran… 

En fi, avui podem afirmar que qui no hagi 
experimentat l’alegria i la pau en el camí de la 
seva fe, és que no coneix encara Jesucrist o, el 
que seria pitjor, no camina realment amb Ell. 

Certament aquesta alegria i aquesta pau són 
especials. Per saber si les hem experimentades, 
ens dirà santa Teresa, mirem en quina mesura 
hem superat la por, si ja no complim per temor, 
si estem més disposats a seguir sent cristians, 
fins a quin punt estem més decidits i som més 
generosos amb Jesucrist. 

Anem sent educats en el camí amb Ell. Els 
deixebles van baixar de la muntanya, perquè 
calia seguir caminant. I santa Teresa té per 
davant l’itinerari de les tres “moradas” restants 
del Castell. Només que la manera de caminar ja 
era diferent: romania el regust d’haver 
experimentat el goig d’amor de Déu. 
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