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La Paraula de Déu i la conversió
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El full diocesà, aquestes darreres setmanes, ens ha
ofert el missatge del Sant Pare Francesc per a aquesta Quaresma: “La Paraula és un do. L’altre és un do”.
El Papa amb motiu de la paràbola del pobre Llàtzer
ens ha invitat a adonar-nos que l’arrel dels mals del
nostre món “prové de no escoltar la Paraula de Déu”
perquè aquesta “es una força viva, capaç de suscitar
la conversió del cor dels homes i d’orientar-los novament a Déu”.
El Papa descriu l’amor als diners i el seu ús vanitós i
superb com una ceguesa que impedeix veure la misèria que pateixen les persones que tenim al nostre
costat. Afegeix que viure en l’opulència, ignorant el
pobres, és camí directe a la perdició. Però, sobretot,
el diàleg entre el ric i Abraham mostra que la Paraula
de Déu és l'única eina eficaç per a la conversió.

misèria, els nostres sentiments de compassió ens mouen a fer un gest puntual de caritat; quan el Senyor,
en canvi, ens toca el cor a través de la seva Paraula
canviem de vida i ens posem a viure per als altres.
Ens queden quinze dies per arribar a la Pasqua. A la
tercera pàgina del full, com cada setmana, trobem les
citacions dels textos de la missa de cada dia. Llegim
atentament l’evangeli cada dia: veureu com tindrem
molts motius per anar-nos a confessar, veureu com
ens llençarem a viure d'una altra manera i veureu com
aquesta Pasqua porta una gràcia especial.
Com cada vegada que cito un document, el trobareu
fàcilment a la nostra pàgina web.

És ben veritat, no hi ha instrument més eficaç per a
canviar-nos. Les lleis que cerquen redistribuir la riquesa susciten la multiplicació d’estratègies per a
esquivar-les. Les iniciatives de solidaritat mouen a
donar quelcom del que ens sobra. Però, quan llegim
atentament la Paraula de Déu, aleshores irromp en la
nostra vida una força de conversió poderosa.
La Paraula de Déu té la capacitat de retratar en un
instant la nostra situació vital i posar-la davant de la
proposta de vida de Jesús. És, a més, tan directa i punyent que qui la llegeix no en pot eludir la interpel·
lació. Desemmascara la falsedat i la buidor del pecat
en el que fàcilment vivim tristament acomodats. I,
sobretot, té una força atractiva que ens empeny a
canviar, a convertir-nos. Per dir-ho breument i reductivament: quan veiem o escoltem una situació de
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