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COM HO HEM DE FER PER SER EVANGELITZADORS? 

Posem el punt final a aquesta presentació de l’exhortació apostòlica «La joia de 

l’evangeli» del Papa Francesc, fixant-nos bé en el com ho hem de fer per a ser 

veritables evangelitzadors. Escoltem-ho:  

«No es pot perseverar en una evangelització fervorosa si hom no està 

convençut, per experiència pròpia, que no és el mateix haver conegut Jesús 

que no haver-lo conegut, no és el mateix caminar amb ell que caminar a les 

palpentes, no és el mateix poder escoltar-lo que ignorar la seva Paraula, no és 

el mateix poder contemplar-lo, adorar, descansar en ell, que no poder fer-ho. 

(...) Si hom no descobreix Jesús present en el cor mateix del lliurament 

missioner, aviat perd l’entusiasme i deixa d’estar segur del que transmet, li falta 

força i passió. I una persona que no està convençuda, entusiasmada, segura, 

enamorada, no convenç ningú». (n. 266) 

«És veritat que, en la nostra relació amb el món, som convidats a donar raó de 

la nostra esperança, però no com a enemics que assenyalen i condemnen. Som 

advertits molt clarament: «Feu-ho amb dolcesa i respecte» (1Pe 3,16), i «si és 

possible i en la mesura que depengui de vosaltres, en pau amb tothom» (Rm 

12,18). També som exhortats a tractar de vèncer «el mal amb el bé» (Rm 

12,21), sense cansar-nos «de fer el bé» (Ga 6,9) i sense pretendre d’aparèixer 

com a superiors, ans «considerant els altres com a superiors a un mateix» (Fl 

2,3). De fet, els Apòstols del Senyor gaudien de la «simpatia de tot el poble» 

(Ac 2,47; 4,21.33; 5,13). Queda clar que Jesucrist no ens vol com uns prínceps 

que miren despectivament, sinó com a homes i dones de poble». (...) (n. 271) 

«Només pot ser missioner algú que se senti bé buscant el bé dels altres, 

desitjant la felicitat dels altres. Aquesta obertura del cor és font de felicitat 

perquè «fa més feliç donar que rebre» (Ac 20,35). Hom no viu millor si fuig dels 

altres, si s’amaga, si es nega a compartir, si es resisteix a donar, si es tanca en 

la comoditat». (n. 272)   

PENSEM-HI: - Creure en Jesús ens fa millors? En què ens fa millors? Creieu que 

els cristians, tal com som avui, desvetllem la simpatia de la gent? 



 


