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L’ESPERIT SANT 
 

L’Escriptura recorda que Déu és un “misteri”. El significat que donam a la paraula 
misteri no és el mateix que tenia als inicis de l’era cristiana. Actualment, un 
“misteri” refereix alguna cosa mala d’entendre, però antigament la paraula 
“misteri” significava l’àmbit on la persona troba la salvació. Per aquest motiu, els 
primers cristians deien que Déu era un “misteri”; Déu era l’àmbit on l’ésser humà 
trobava la salvació. 
 
    Com es manifesta la salvació de Déu? La Bíblia revela que Déu es mostra com a 
Pare, quan crea l’univers i dóna vida a l’home (Gn 1,1-24). Déu també es revela 
com a Fill, quan, encarnat en la persona de Crist, sofrí la passió per redimir-nos i 
obrir-nos les portes del Regne de Déu (Mt 26,1-28,20). Finalment, Déu es 
manifesta com a Esperit Sant, quan impulsa els apòstols a predicar amb valentia 
l’evangeli el dia de Pentecosta (Ac 2,1-41). Notem que l’únic Déu es revela de tres 
maneres; com a Pare que dóna la vida, com a Fill que sofreix per nosaltres, i com 
a Esperit Sant ens impulsa a proclamar l’evangeli. Quan sant Joan contempla que 
Déu dóna la vida, sofreix per nosaltres i ens empeny a viure la fe, proclama que 
“Déu és amor”. 
 
    Qui és l’Esperit Sant? L’Esperit Sant és la presència del Déu de l’amor en 
nosaltres que ens impulsa a viure l’evangeli dins la societat que habitam. 
L’evangeli es viu quan donam, amb la nostra forma de viure, testimoni de l’amor 
de Déu per la humanitat; i també quan proclamam de paraula les nostres 
conviccions cristianes. Demanem a  l’Esperit Sant que ens infongui la valentia per 
a ésser testimonis de la misericòrdia de Déu dins la humanitat tan necessitada de 
consol i esperança. 
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