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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 

EL MIRACLE DE LA PENTECOSTA EN LA COMUNITAT 

per ANSELM GRÜN 

La Pentecosta no és tan sols un fet únic, sinó que pot ocórrer una vegada i una 

altra, quan la comunitat es reuneix al voltant de Jesucrist i, amb el Senyor Res-

suscitat, resa al Pare. Això succeeix en l'escena dels Fets dels Apòstols. Pere i 

Joan, un cop alliberats pel sacerdot suprem, tornaren amb els seus i els ho ex-

plicaren tot. La reacció de la comunitat fou elevar la seva veu a Déu i pregar de 

manera unànime. Lloaven les grans obres de Déu, que s'han fet evidents en 

Jesucrist, i acabaren amb la súplica següent: «Ara, Senyor, mireu com ens ame-

nacen i concediu als vostres servents la valentia d'anunciar la vostra paraula. 

Esteneu la vostra mà perquè hi hagi guaricions, senyals i prodigis gràcies al vos-

tre sant Servent Jesús». Enmig de l'amenaça, la comunitat demana la parresia, 

la llibertat de dir el que l'Esperit els inspira. Creure en l'Esperit Sant significa 

anunciar la Paraula de Déu amb llibertat i sense por.  

L'Esperit Sant és aquell que fa Església, que possibilita a les persones de 

viure en comunitat d'una altra manera. És un miracle que homes i dones de ma-

neres de ser ben diferents i d'origen divers puguin ser u en comunitat: «La multi-

tud de creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d'ells no considerava com 

a propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots. Amb gran 

poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la 

gràcia abundosa de Déu actuava en ells». D'aquesta comunitat en surt una gran 

força. Es la força de l'Esperit, a partir de la qual Jesús va completar les seves 

grans obres. Lluc vol encoratjar-nos i instruir-nos amb la descripció del miracle 

de !a Pentecosta. Fins i tot avui és possible aquest miracle de la Pentecosta. 

Només hem de pregar una i altra vegada de manera unànime i estar preparats 

per a tenir confiança mútua i compartir la nostra vida. Així, podria tornar a sorgir 

de l'Església una gran força, una atmosfera de llibertat i coratge. I sorgiran repe-

tidament senyals i miracles que encoratjaran els desencoratjats, guariran els 

malalts i crearan esperança allí on no n'hi hagi.  

Enmig d'una Església que sovint està cansada, podem descobrir-hi sempre 

manifestacions de l'Esperit. Confiem que l'Esperit Sant també mourà la nostra 

comunitat, també les persones hi trobaran la curació de les seves ferides i expe-

rimentaran llibertat interior! Potser l'Esperit Sant desitja avui, a través nostre, unir 

les persones, alliberar-les i guarir-les.  


