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Molts cristians estan convençuts 
que és impossible deixar-ho tot 
i seguir Jesús; o que, en el millor 

dels casos, és quelcom reservat a uns 
pocs, a una minoria selecta d’esperits 
avançats. En efecte, ¿com seguir l’estil 
i les petjades d’un ésser tan inimitable, 
únic, absolutament singular com Jesús? 
¿I com deixar, com desprendre’ns de 
tantes coses del món que ens lliguen i 
enamoren, belles o perverses, tant se val, 
que ens resulten insuperables i sense les 
quals creiem que no podem viure? ¿No és 
una bogeria posar-se darrere les passes 
d’una figura sorprenent, irrepetible, davant 

la qual només es pot manifestar admiració 
i silenci, i que ens resulta inassolible? I ell 
mateix, s’intueix que el seu camí condueix 
tard o d’hora a la creu, al fracàs i a la mort, 
¿com pot proposar-nos un seguiment que 
ens pugui trencar i que ens forci a quedar 
darrere, amb la consciència d’haver fallat 
a la seva fidelitat, com traïdors, renegats 
i desertors?

En la cr ida de Jesús als pobres 
pescadors de Galilea i a tots nosaltres a 
seguir-lo fins al final, hi ha una misteriosa 
paradoxa. Per una banda, la seva exigència 
de caminar junts, d’anunciar-lo i de donar 
testimoni d’ell és tan desmesurada que, 
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des del punt de vista humà, tota la nostra 
existència cristiana només pot portar les de 
perdre. És veritat que amb Crist la glòria de 
Déu ens ha travessat amb la seva entrega 
amorosa i que ja no podem respirar sense 
el seu alè; però, com ens ofeguen les 
contradiccions i què difícil és suscitar el 
Regne de Déu a la terra! No només és la 
desproporció entre el Fill de Déu i la nostra 
mediocritat, que fa que semblem ridículs; 
sinó que a més sembla que tot el misteri 
de Crist i del seu missatge és per al món 
tan ocult, tan discutible i tan ineficaç, que 
molts cristians arriben a preguntar-se si es 
pot viure de la fe enmig dels homes amb 
l’esperança que l’amor de Déu es vessi 
sobre tots.

Però, per altra banda, també hi ha 
en aquesta impotència dels deixebles 
de Jesús e l  m is ter i  d ’una gràc ia 
desconeguda. Perquè, ¿no és veritat 
que quan defalleix la força del nostre 
esperit i ens aclapara el dolor i la fatiga, 
és precisament llavors quan quelcom 
avança sempre a través nostre, malgrat 

nosaltres, ens anem semblant 
al crucificat i el l l iurem sense 
adonar-nos? ¿I no serà aquesta 
der ro ta  ord inàr ia  de l  nos t re 
seguiment de Cr is t  com una 
condició imprescindible gairebé 
de la seva fecunditat? És com si 
la pobresa de la nostra incapacitat 
que a vegades ens humilia fos el 
que permet a Déu envair-nos amb 
la seva gràcia i inundar el món 
amb la seva presència. Això sí, 
sense que els cristians puguem 
sovint percebre ni comprovar 
aquells fruits de forma visible, i 
que haguem de romandre en la 
pura oració, en la nit de la creu, 
en el patiment ocult. “El Regne de 
Déu ve sense deixar-se sentir”, li 
agrada dir a sant Lluc. Els millors 
sants ho saben bé. Ells van topar 

en el seu camí contra la inèrcia del 
món, amb el poder del mal; en el millor 
dels casos van deixar escapar algunes 
espurnes del seu foc i van encendre 
alguns cors, però després “com ovelles 
enmig dels llops” tot va acabar en algun 
calvari, en alguna foguera sufocada, o 
en una calúmnia falsa. I, no obstant, 
qu ina  capac i ta t  de  contag iar,  de 
testimoniar la presència de la realitat 
última, l’amor de Déu en Jesucrist, a 
través de l’olor i del sabor de la creu 
discreta que els acompanya! Tots ells 
han d’experimentar la pobresa de sant 
Pau i escoltar amb ell Déu que els diu: 
“En tens prou amb la meva gràcia, que la 
meva força es mostra en la debilitat”. Per 
això les dues coses, la condició indigent 
i miserable dels deixebles de l’Evangeli 
i de l’Església convocada per Crist, i 
la reducció dels sants a la impotència, 
són el marc adequat i privilegiat per a 
que es manifesti en el món el poder del 
ressuscitat, del Déu viu. Aprenem de 
Crist, que el derrotat és el vençut. 


