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DESEMMASCARAR ELS FALSOS PROFETES 
 

Benvolguts diocesans: 
 
En el seu discurs sobre el final dels temps, Jesús adverteix que sorgiran falsos profetes, els quals 
enganyaran la gent, fent créixer la maldat i apagant l’amor en els cors (cf. Mt 24,12). El Missatge 
per a la Quaresma d’aquest any del papa Francesc ens convida a pensar qui són aquests falsos 
profetes i com es presenten avui davant nostre. La Quaresma és temps de desenmascarar els 
falsos profetes, per poder créixer en l’amor. 
 
El Papa explica que són falsos profetes tots aquells que s’aprofiten de les emocions humanes per 
esclavitzar les persones i portar-les on volen. Són moltes les persones que es deixen portar per 
l’aparença, confonent el plaer momentani amb la felicitat; confien en els diners i es converteixen 
en els seus esclaus; pensen que es basten a si mateixos i cauen en la solitud. 
 
Una altra espècie de profetes falsos són aquells que ofereixen solucions senzilles i  immediates als 
sofriments. Conviden a viure una vida fàcil, sense compromisos permanents (relacions d‘“usar i 
llençar”), sense conviccions ètiques (guanyar a costa del que sigui), sense esforç (droga, mons 
virtuals). Aquests pseudoprofetes generen frustració i, el que és pitjor, fan que el cor es refredi 
perquè treuen la llibertat per estimar de veritat. 
 
Entre els falsos profetes es podria situar també als que tenen una visió negativa del món i de 
l’Església. Hi ha gent que viu del lament i la queixa contínua del malament que està la vida o sobre 
el molt que ha perdut l’Església. Generalment s’instal·len en el pessimisme i la nostàlgia de mons 
passats. Aquestes persones són perjudicials, perquè roben l’alegria del cor de les persones, 
conviden a l’immobilisme rutinari i impedeixen que els altres s’il·lusionin en la construcció d’un 
món nou. 
 
En l’Escriptura apareix un altre exemple de fals profeta: aquell que busca només l’aplaudiment del 
poble, sense cap interés per la veritat. Aquests profetes diuen només  allò que afalaga l’oïda de la 
gent: simplifiquen les coses per atreure simpaties i guanyar popularitat, sembren la discòrdia i 
divisió (entre els nostres, que són els bons, i els altres) per obtenir avantatge. El veredicte del 
Senyor és contundent: “Si això diuen en el meu nom els profetes, és que estan mentint. Jo no els 
he enviat ni els he donat cap ordre, i ni tan sols els he parlat. Són revelacions falses, visions 
enganyoses, invents de la seva pròpia fantasia” (Jr 14, 14). 
 
En aquest temps de Quaresma us convido a pensar qui són els falsos profetes, que impedeixen 
que l’amor creixi. Serà bo que cadascú discerneixi i examini si s’ha deixat portar per la seva veu. I 
tinguem la sensibilitat suficient per reconèixer els veritable profetes, a aquells que deixen sentir la 
seva veu lliure i valenta, sense cedir a les pressions dels poders constituïts o de l’ambient social. 
Els veritables profetes són fidels a la veu de Déu i, sobretot, no tenen por de lliurar la seva vida (o 
la seva fama o els seus béns) per allò que proclamen  
 

 
+ Francesc Conesa Ferrer 

Bisbe de Menorca 
 


