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Quan encens el teu portàtil o entres al teu correu electrònic 

sempre et demanen un password. Una paraula clau, que 

només tu coneixes, i que et permet entrar dins aquest món 

virtual, però real, que amaga el teu ordinador. 

 

Els cristians quan anem a l’església acostumem a començar 

les celebracions amb un password que només nosaltres sa-

bem, i que ens identifica. Si el teu veí no el sap fer, ja veus 

que no és un usuari habitual. Aquesta clau secreta és la in-

vocació al Déu que és Pare, Fill i Esperit Sant, acompanyada 

del senyal de la creu. És la invocació al Déu Trinitat. Amb 

aquest senyal estem afirmant el centre de la nostra fe; que 

Déu és alhora Pare, Fill i Esperit sant. És un misteri al qual 

no s’hi arriba ni amb un màster de 100 anys. Però el més 

difícil de comprendre no és que Déu sigui un Pare, doncs 

tots  n’hem tingut un. Ni tampoc que Déu sigui Fill, fet home 

en aquest cas. Tots som fills d’algú, i gràcies als evangelis 

sabem quin rostre té, quines paraules va dir i què va fer. Ens 

el podem imaginar. Però que Déu sigui... Esperit sant? Com 

es menja això? Un esperit... que és sant?  

 

Des de sempre la dificultat alhora de parlar del qui, en teo-

logia high level, en diem la tercera persona de la santíssima 

Trinitat, ha estat que no en tenim referència o imatge. No hi 

ha foto de l’Esperit Sant!   



 

Delegació de Pastoral de Joventut del bisbat de Barcelona - www.delejovebcn.com  

Per això la Bíblia i la tradició de 

l’Església sempre ha utilitzat 

imatges, metàfores i símbols, 

basats sobretot en els efectes 

d’aquest Esperit Sant, per       

descriure’l. Imatges que potser 

no expressen en la seva globalitat 

què és l’Esperit sant, però sí al-

gun aspecte seu. Més que fer un 

tractat teològic us proposem fer 

un repàs dels principals símbols 

bíblics per parlar de l’Esperit sant, que ens poden ajudar més 

que grans disquisicions a comprendre què vol fer l’Esperit sant 

en cadascú de nosaltres. 

 
 
 

En hebreu l’Esperit sant s’anomena «Ruah». Que traduït vol 

dir vent o alè. El vent és una força invisible als ulls, però ben 

real, que mou la roba estesa i que quan s’aixeca amb fúria pot 

destruir cases senceres. L’Esperit Sant és aquesta força invisi-

ble de Déu, a través de la qual mou la història del món i la nos-

tra. Com narra el relat d’Ezequiel de la vall dels ossos secs     

(Ez 37), és un Esperit que pot fer que una vida apagada i morta 

torni a reviure amb més força que mai. 

 

Els primers cristians parlaven de 

l’Església com una barca de vela, 

moguda pel vent de l’Esperit Sant 

rebut el dia de Pentecosta (Ac 2, 

2). Són molts els vents que ens 

poden moure com a cristians, però 

el vent que de debò ens portarà a 

bon port és el de Déu. I a tu, on 

creus que et vol portar aquest Esperit Sant?  

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ac+2&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
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L’alè és aquell aire interior, que prové dels pulmons, i que els 

antics interpretaven que era el que ens donava vida. Quan una 

persona moria, exhalava el seu alè, i quan et falta l’alè t’ofeg-

gues i morts. Al Gènesi (Gn 2, 7) Déu insufla el seu alè per a 

donar vida en aquella figura de fang que serà l’home, donant-li 

la vida. I quan Jesús ressuscitat s’apareix als deixebles els exha-

la el seu alè (Jn 20, 22), omplint-los de la seva vida. Qui rep 

aquest alè, viu la vida del qui l’ha alenat, doncs aquest alè és el 

que a ell el feia viure. Quan Jesús mor a la creu, llença un gran 

crit, expira i treu l’alè (Jn 19, 30). Aquest alè és el que ara hem 

de respirar els cristians si volem viure com Jesús, i no l’aire so-

vint contaminat que respirem en el Món. I tu, quin és l’aire que 

respires? 

 

 

 

A la Pentecosta l’Esperit 

arriba en forma de llen-

gües de foc (Ac 2,3), 

posant-se sobre els 

apòstols. Per què el foc? 

El foc crema i destrueix, 

però també il·lumina i 

dóna escalfor. L’Esperit 

Sant ho renova tot, i et canvia de vida. Els sants són aquells 

que s’ha deixat moure per l’Esperit, que els ha cremat per dins i 

els ha portat a fer bogeries. Ha estat per ells una força de com-

bustió, que com una flama ha estat el motor de la seva vida. I 

per tu, ho és?  

Una força que sempre 

contraataca (Star Wars)  

http://bit.ly/SuHNYD  

 
La força és 

un poder 

que no es 

veu, però 

que et pot 

portar a fer 

coses increïbles. Et pot 

transformar en un Jedi. 

Però necessites mestres, 

com Ioda, que amb disci-

plina i esforç t’ajudin a 

treure-li tot el potencial. 

No és màgia. La metàfo-

ra cal repensar-la al par-

lar en el costat fosc de la 

força, que seria un equi-

valent a l’esperit del mal 

que també regna en el 

món, i que en canvi po-

tencia el pitjor que hi ha 

en tu, com Darth Vader 

ens mostra.  

 

CANÇÓ  

 

Breathe into me (RED) 

http://bit.ly/1y9sf6 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ODbbaChxlio


També vosaltres sereu testimonis (Jn 15, 27) 

Sobre el cap i el cos dels antics reis d’Israel, quan esdevenien 

reis, es vessava un corn d’animal ple d’oli (1Sa). Aquella perso-

na quedava pringada, ungida d’oli. Un oli que baixava fins al 

terra, i et deixava tot llardós, ple d’una olor aromàtica. Des 

d’aquell moment era l’ungit, en hebreu el Messiah i en grec el 

Christos. Podia guiar el poble perquè Déu l’havia escollit i li 

acabava de donar el seu Esperit sant, simbolitzat amb aquest 

oli, per poder guiar el poble d’Israel cap a Ell. Els cristians som 

aquells que estem convençuts que l’autèntic Ungit és Jesús de 

Natzaret, a qui anomenem el Crist (Is 61). No cal esperar ningú 

més. D’Ell prové la força que transformarà el món i ens porta-

rà a la felicitat vertadera. En el ritus del baptisme i de la confirmació encara es manté la un-

ció sobre el front del candidat. Des d’aquell moment quedarà ungit per l’Esperit de Crist, i la 

seva vida serà la de Crist.  

 

Però què fa exactament l’Esperit sant en el qui el rep? A partir d’Isaïes 11, 2 es narren els 

dons que l’Ungit rebrà. 

Uns dons que no són altres que els de Jesús. Qui rep l’Esperit sant té 

el do d’enteniment, de ciència, de temor de Déu, de saviesa, de pie-

tat, de fortalesa, de consell, que té Jesús l’Ungit. T’atreveixes a dei-

xar-te moure per l’Esperit sant? Alerta, que això té conseqüències 

perilloses, doncs et pot portarà a sentir, parlar, estimar, pensar, mo-

rir... i també ressuscitar com Jesús. Et portarà a viure la vida més 

feliç i apassionant que es pot viure en aquest món. La vida de Jesús 

l’Ungit. 

 

  

Oh Esperit Sant, Amor del Pare i del Fill, inspireu-me sempre allò 

que he de pensar, allò que he de dir, com ho he de dir, allò que he 

de callar, allò que he d’escriure, com he d’actuar, allò que he de fer, 

per procurar la vostra glòria, el bé de les ànimes i la meva pròpia 

santificació. Cardenal Verdier 


