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Convé fer dues breus anotacions sobre la 
crida a viure una “Església en desert”. Primera, 
que proposar aquest programa, que inclou una 
acceptació de pèrdua de béns en si mateixos 
bons (dons de Déu), pot desconcertar a molts. 
Segona, que oferim aquí aquesta experiència 
en el marc del camí quaresmal, però és tan 
important i tan àmplia, que mereix ser 
tractada amb referència a tota una època 
històrica per la qual travessem avui a l'Església. 

Ens traslladem a Jerusalem l'any 737 abans 
de Crist. El rei i el poble estan tremolant de 
pessimisme, derrotisme i por “com 
s’estremeixen els arbres del bosc quan bufa la 
ventada”. El motiu era que dos exèrcits, de 
Síria i Efraïm, amb els seus reis al capdavant, 
estaven assetjant Jerusalem per conquistar-la. 
El rei de Judà, Acaz, ja havia intentat 
congraciar-se amb els pobles veïns mitjançant 
acords polítics amb els assiris i practicant ritus 
pagans, fins al punt de sacrificar el seu propi 
fill als déus. Però el profeta Isaïes rep un 
mandat de Jahvè: 

“Vés amb el teu fill Xear-Jaixub a trobar 
Acaz, a l'extrem del canal de la bassa de 
dalt,... i digues-li: ‘No perdis la calma, no 
tinguis por, no et deixis intimidar... Si no 
teniu fe, no us podreu mantenir ferms’" (Is, 
7,3-9).  
Després el profeta afegirà un altre missatge 

al rei de part de Déu: la coneguda promesa 
d'un fill que es dirà “Emmanuel” (Déu amb 
nosaltres). 

Amb aquesta facilitat que ens permet 
interpretar l'Escriptura actualitzant el seu 
missatge, deixem-nos il·luminar pel gest i les 
paraules del profeta. No som lluny d'aquell 
tremolor d'impotència, pessimisme i por 
davant un futur incert i davant d’amenaces de 

forces molt més poderoses que les nostres… 
Tampoc no som lluny d'haver buscat tripijocs, 
perquè la nostra existència i el nostre missatge 
siguin fàcilment acceptats… 

Isaïes ens parla de part de Déu mitjançant el 
seu missatge i també a través del fill a qui 
agafa la mà. 

Les seves paraules es resumeixen en aquest 
conegut missatge: “si no teniu fe, no us podreu 
mantenir ferms”. Creure fermament en Déu, 
Senyor de la història, exclou altres suports, en 
el sentit de buscar arranjaments i complicitats 
amb poders o influències socials. 

El seu fill Xear-Jaixub constitueix tot un 
programa de vida. El seu nom significa “una 
resta tornarà”, però els comentaristes veuen 
en ell un triple missatge: 

- Primer, una amenaça: la conducta del 
rei i el poble, que segueixen buscant èxits 
fàcils i suports humans, condueix a la 
destrucció; 

- Segon, una esperança: pot produir-se 
aquesta desfeta sofrent, però quedarà una 
resta pobra; 

- Tercer, una promesa: que aquesta 
resta, sortida d'una purificació, serà 
realment fidel a Déu i constituirà “el seu 
veritable poble”. 
Reconeixem que aquesta manera de parlar 

és totalment evangèlica. Ressonen aquí les 
Benaurances. Una Església en desert és això 
mateix: entrar, sense por a l'empobriment o al 
fracàs, en el camí de purificació, de llibertat, 
de canvi cap a la vida de fe en el Pare. Ell, 
mitjançant Jesucrist i per l'Esperit, segueix 
sostenint la nostra història, la de cadascú i la 
de tota l’Església. 
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