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UN CAMÍ D’ALLIBERAMENT  
 
 
Benvolguts diocesans: 
 
La Quaresma és un camí que emprenem tant individualment com comunitàriament a imitació del 
poble d’Israel, que va travessar el desert per arribar a la terra promesa, passant de l’esclavitud a la 
llibertat. Realitzem aquest camí seguint els passos de Jesús, el nostre mestre i model, que ens 
ensenya a ser lliures per a servir a Déu. Segons l’Evangeli de Sant Marc, Jesús va ser portat per 
l’Esperit al desert, d’on va sortir enfortit per emprendre la seva missió (Mc 1, 12-15). També 
nosaltres volem endinsar-nos al desert quaresmal per tal d’aprendre a viure amb més fidelitat a 
l’Evangeli i arribar renovats a la Pasqua. Cada any Déu ens concedeix l’oportunitat de celebrar “els 
misteris que ens van donar nova vida” i d’aquesta manera “arribar a ser amb plenitud fills de Déu” 
(prefaci I). 
 
La llibertat i salvació que ens ha arribat per mitjà de Jesucrist es pot contemplar com una cosa ja 
realitzada, però també com una cosa que s’està realitzant i com una cosa que esperem. Per la 
mort i resurrecció de Crist, hem estat salvats i alliberats. L’amor de Déu, manifestat amb 
rotunditat en la creu de Crist, ens allibera de l’esclavitud del pecat i del poder de la mort. D’aquest 
alliberament participem pel nostre baptisme doncs hem estat sepultats amb Crist per viure amb 
ell una vida nova (cf. Rm 6, 4). Però la nostra llibertat també es realitza en el present. La salvació 
que hem rebut, segueix actuant en nosaltres. L’amor del Pare va transformant la nostra vida i, amb 
la força de l’Esperit, la nostra vida es va configurant amb Crist. El baptisme no va ser només una 
cosa que vam rebre en el passat, sinó que ens segueix salvant. Creure ens segueix donant la 
llibertat. Finalment, la salvació és també una cosa que esperem, perquè, com diu Sant Pau, hem 
estat salvats “en esperança” (Rm 8,24). L’amor que el Pare ens ha manifestat en la creu de Crist 
ens dóna la seguretat que aquesta salvació serà consumada un dia. Esperem gaudir un dia de Déu 
amb tot el nostre ser i viure en comunió plena amb tots els éssers. 
 
D’aquesta salvació realitzada per Crist participa tota la creació. Jesús no és només el Salvador de 
les nostres ànimes, ni tan sols el Salvador de tots els homes, sinó que és Salvador del món, 
redemptor de tota la creació. Aquest aspecte còsmic de la redempció és accentuat pel Papa 
Francesc  en el seu Missatge per a la Quaresma  d’aquest any on recorda aquest text de Sant Pau: 
“La creació, expectant, està esperant la plena manifestació dels fills de Déu”  (Rm 8, 19). També les 
criatures estan esperant la salvació. El món sencer desitja la seva consumació, arribar a ser el “nou 
cel i la terra nova” anunciats en l’Apocalipsi (cf. Ap 21, 1-8). 
 
Nosaltres podem cooperar amb aquesta salvació, que procedeix sempre de Déu. Recorda el Papa 
que “si l’home viu com a  fill de Déu, si viu com a persona redimida, que es deixa portar per 
l’Esperit Sant (cf. Rm 8,14)”, coopera amb la redempció. D’aquesta salvació no només ens 
beneficiem nosaltres, sinó també tota la creació. Si apartem de nosaltres la lògica egoista, que 
condueix a buscar-nos només a nosaltres mateixos, podrem ajudar també a totes les criatures a 
arribar a la plena llibertat. 
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