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La imatge de l'Església que hem copsat en 
aquestes breus anotacions sobre la “Nova 
Església” o “l’Església ressuscitada”, la Ciutat 
Nova que ens ha anat presentant el llibre de 
l'Apocalipsi, resulta realment encisadora. El que 
en efecte pretenia aquest llibre profètic era 
precisament posar davant els ulls dels cristians, 
víctimes de la persecució i el sofriment, l'Església 
esplendorosa, obra de les mans de Déu, nascuda 
de Jesucrist, habitada i animada per l'Esperit. 
Aquesta Església no havia només de constituir 
un espectacle per a satisfer els sentits, com a 
compensació del sofriment present, sinó 
sobretot havia de ser acollida com una promesa 
real. Una promesa acomplerta per la gràcia de 
Déu i assolida pels qui s’esforcen en la lluita 
diària. 

Mirant solament aquesta Església hom sent 
nous ànims per a seguir endavant. Però cal 
recordar encara un estímul, un motor més 
potent i eficaç, per a continuar caminant. 
Aquesta Església, l'única Església del futur 
resplendent i la del present entre llums i ombres, 
mereix ser estimada. 

Mereix ser estimada. Per què? L'amor no es 
fixa només en simples “raons”, sinó que obeeix 
la captació de la bellesa de l'objecte estimat. Ens 
referim a l'amor cristià, que no és cec, però que 
va més enllà de freds raonaments o de 
conclusions “necessàries”. 

Ja hem esmentat la bellesa i l'harmonia de 
l'Església. Dèiem que l'Església oferia tot el seu 
atractiu quan, travessada per la llum de l'Esperit, 
mostrava una infinita pluralitat de colors, 
tonalitats i formes. I insistíem que l'amor vers 
ella era sincer, realista i clarivident. 

Sant Ignasi de Loiola va introduir al final del 
llibre dels Exercicis Espirituals unes regles “Para 
el sentido verdadero que en la Iglesia militante 

debemos tener”. Les seves expressions poden 
semblar que sant Ignasi només volia exhortar a 
l’obediència fidel a l'Església i al seu magisteri (cf. 
Regla 1a i 13a). Però una mirada atenta 
descobreix que aquestes regles s'han d'entendre 
a partir del que significa en l'espiritualitat de sant 
Ignasi la paraula “sentido” (“sentir”). En ell 
aquesta expressió equival a aquella sintonia de 
l'amor nascuda de la fe cordial, tan important a 
l'hora del discerniment. Així, aquestes regles més 
aviat s'han d’anomenar com a “Regles per a 
sentir amb l'Església”. 

Més encara. Aquestes regles per a sentir amb 
l'Església s'han d'entendre dins del marc de 
l'exercici d'oració que el sant proposa per a la 
Quarta Setmana dels Exercicis, és a dir, en el 
context de les vivències de la “Contemplación 
para alcanzar amor”. És sabut que aquesta 
Quarta Setmana ve a ser una mena de compendi 
dels Exercicis: després de l'experiència de la 
trobada amb el Ressuscitat, l'Esperit Sant és 
presència de l'amor de Déu en tot, en la creació, 
en les coses, en la vida. Llavors, l’exercitant és 
cridat a aconseguir l'amor de Déu més proper i 
visible, despertant en ell una profunda vivència 
d'agraïment i lloança per “tant com Déu l’ha 
estimat i l’estima avui”. 

Totes aquestes regles comencen amb la 
paraula “Alabar”. Lloar les realitats més visibles 
de l'Església, els sagraments, les persones 
consagrades, els ministres, les senzilles 
devocions, la doctrina, etc. Totes són presència 
de l'amor de Déu, del seu Esperit i 
consegüentment són rebudes amb agraïment. 
Com qui aprecia i rep un immens regal. Només 
per això l'església mereix ser sincerament 
estimada. 
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