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Es poden fer tota mena d’estudis. Es poden temptejar tota mena de diagnòstics.
Però, el realment cert, avui, és que el món necessita nova saba per a viure
amb autenticitat i dignitat. Les esglésies pretenen oferir alè i esperança. Les
multituds pobres del planeta reclamen justícia, treball i pa. Occident ja no sap com
sortir d’aquesta tristor mal dissimulada que cap precari benestar aconsegueix
ocultar o amagar. El problema real no és solament de canvis polítics ni de
renovacions teològiques que a la majoria no els diuen res. Res de res. El problema
real és com viure.
Necessitem quelcom semblant al foc que Jesús va encendre en el breu pas per la
terra: la seva mística, la seva lucidesa, el seu esperit crític, la seva passió per
l’home. Necessitem persones com Ell. Paraules com les seves. Esperança i
amor com els seus.
Necessitem retornar cap a Jesús. Des del començament, els cristians van creure i
veure que Ell podia guiar les persones. Amb el seu conegut llenguatge, el quart
evangeli ens el presenta com el pastor capaç d’alliberar les ovelles perdudes i
conduir-les cap a un país nou de vida i de dignitat. Jesús no imposa res. Jesús no
força ningú. Crida cadascú pel seu nom propi. Per Jesús no hi ha masses, hi ha
persones. Això és decisiu: no fer cas de veus estranyes. Sempre que l’Església ha
buscat renovar-se, ha iniciat un retorn cap a Jesús.
Com s’ha recordat tantes vegades “segueix-me” és la primera i l’ultima paraula de
Jesús a Pere. Tornar cap a Jesús no és tasca exclusiva del Papa ni dels bisbes. Tots
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els creients som responsables d’aquesta crida i d’aquesta feina. Per tornar cap a
Jesús no cal esperar cap ordre. Francesc d’Assís no va esperar a que l’Església
del seu temps prengués no sé quines decisions i determinis. Ell mateix es
va convertir a l’evangeli i va encetar l’aventura de seguir Jesús amb
veritable autenticitat.
Què esperem nosaltres per a desvetllar-nos i seguir Jesús i el seu evangeli? Si fem
cas de la mandra o de la covardia ho tenim perdut.
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