
Demanem al senyor Jesús: 

"Augmenta la nostra fe" 

La fe és un do que requereix la nostra acceptació i col·laboració. 

 

La Carta Apostòlica amb la qual el Papa Benet 

XVI ha proclamat un Any de la fe té per títol 

Porta Fidei -la "Porta de la Fe" -. La imatge és 

agafada d’un text dels Fets, quan Pau i Bernabé 

van tornar a la comunitat d'Antioquia que els 

havia enviat en una missió, i informen a la 

comunitat de tot el que Déu havia fet per mitjà 

d’ells i com havia obert als pagans la porta de la 

fe (Fets 14, 27). 

 

La metàfora de la porta és impressionant, perquè 

evoca la idea d’un camí. La fe no és quelcom que 

s'adquireix d'una vegada per totes, ni es comprèn 

d’una forma immediata: més aviat, requereix d’un 

camí gradual. 

 

A més, el text dels Fets il·lumina com treballar 

junts Déu i la persona humana: és Déu qui obre 

la porta, però ho fa a través dels esforços d'uns 

pocs homes, igual que Pau i Bernabé, cridats a 

anunciar l’evangeli, i la disponibilitat d'altres 

homes i dones, dòcils en acceptar l'anunci. Déu 

obre la porta sense violència, ell espera la nostra 

voluntat per deixar-la oberta. O almenys que no 

oposem resistència. La paciència en el camí, és 

Déu disposat a viure el camí amb nosaltres. 

En altres paraules, la fe és un do, però que no 

s'imposa, sinó que exigeix la col·laboració en 

l’acollida. 

 

Com veurem, se’ns convida a abandonar una 

egocèntrica confiança en nosaltres mateixos, per 

posar la nostra confiança en una més gran i 

profunda relació amb Ell. 

 

Tenir fe és confiar plenament en Déu 

En aquest inici de l'Any de la fe és com si el Papa ens preguntés en què confiem al realitzar 

aquest camí, fent nostra la pregària dels deixebles en l'Evangeli de Lluc cridant, es va tornar a Jesús: 

"Augmenta’ns la fe!" (17, 5). Hi ha alguna cosa paradoxal en aquesta pregunta. De fet, els deixebles 

anomenen Jesús com "Senyor", amb el títol que l'identifica com ressuscitat d'entre els morts i que seu a 

la dreta de Déu; acollint la pròpia pobresa i el propi límit, però confiant en algú que pugui omplir els 

seus buits. I què és la fe, sinó: reconèixer el senyoriu de Jesús i la confiança en ell; confessant el propi 

límit i la pròpia pobresa? No pot haver una fe més gran que aquesta? 

Aquesta és la paradoxa de la fe! Per ser gran, ha de romandre petita. Tenir fe significa, en lloc 

de confiar en si mateixos i de les seves possibilitats, confiar, amb confiança, en la possibilitat de Déu. 

 

La fe en les obres de caritat 

La fe és un do, no perquè Déu la dóna a uns sí i altres no. És un regal, ja que té l'origen en la 

relació de confiança amb un altre, demanant entrar a les nostres vides, al seu torn, en la lògica del do: 

és perquè reconeixem que l'existència ens ha estat donada, i perquè triem viure en la forma d'un regal, 

no romandre tancats en nosaltres mateixos i les nostres seguretats, ans confiant en una altra relació 

d’amor amb Ell, que dóna fruits en l'amor lliurat als altres. 

És per això que Pau pot dir que només compta la fe que actua per l’amor. (Ga 5, 6). L'amor pels 

altres es manifesta i augmenta l'amor de Déu en l'home,, no obstant això, continuen rebent tots els 

problemes de creure. És l'experiència dels místics, que no s'ha lliurat del judici de la foscor de la fe, però 

han viscut en l’amor. La companyia dels sants i dels místics ens ajuda a creure, i ens demana fer-nos-la 

nostra, ja que hem estat capaços de fer allò que era propi, cridar com el pare del noi epilèptic: Crec, 

però ajuda la meva poca fe! (Mc 9,24) 

Fra Luca Fallica 



Per a la reflexió: 

 

1. Invoco constantment l'Esperit per a que em guiï a la veritat (Joan 16, 13)? 

2. Com podem reconèixer i valorar dins de l'Església, els diferents dons de l'Esperit, el ministeri, el 

carisma? 


