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“Aquest llenguatge és molt difícil”. Això que pensaven alguns seguidors de Jesús, és real
també avui. Quantes persones et diuen: “Això que predica l’Església no té sentit; i, per tant,
perquè he de fer el que diu o creure el que predica?”. El que avui l’Església diu i fa no és
atractiu per moltes persones; no va amb el món que pretén benestar, tranquil·litat, festa,
botellots.... Qui, que vivint així, pretén dominar el cos dels desigs sensuals, siguin de menjar,
beure, córrer, viatjar...?

Aquestes  persones  que  el  seguien,
s’escandalitzaven perquè els havia dit que Ell
era el pa de vida. Un pa, no físic i material,
sinó un pa que sadolla els desigs més profunds
de  l’ésser  humà.  Un  Pa  que  alimenta  per  la
Vida  eterna.  Qui  pensa  en  la  Vida  eterna,
veient morts cada dia?. La vida un dia s’acaba
i ja està; i, per tant, el temps que dura, gaudim-la. I la forma de gaudir-la és satisfer els
desigs del cos, desigs mundans. Qui viu això, és clar que el llenguatge de Jesús és difícil. Clar
que ho és.

Això ja  passava en temps de Josué, molts segles abans de Crist. El poble havia retornat
d’Egipte, havien aconseguit la llibertat i un cop obtinguda, en fan mal ús. Obliden el Déu únic i
s’aboquen als deus pagans, als deus dels seus desigs. I arriba el moment en que Josué i la seva
família són clars: “Si no us sembla bé de tenir el Senyor per Déu, escolliu avui quins deus
voleu adorar... jo i la meva família hem decidit d’adorar el Senyor”

Avui ens cal respostes fermes a nivell de fe. I davant els dubtes i davant l’atracció del que el
mon imposa i als desitjos del cos que li van bé, cal tornar a escoltar les paraules de Jesús:
“l’Esperit és el qui dona vida, la carn no serveix de res... entre vosaltres n’hi ha que no
creuen”. No és suficient venir a Missa i pensar que ja crec. Cal fer opció pel Déu de Jesucrist
o seguir els meus capricis, gustos, dèries i els meus plantejaments.

Quan Jesús veu que alguns el  deixen,  es dirigeix als deixebles i  els pregunta:  “vosaltres
també em voleu deixar”? Aquesta pregunta ens la fa avui a nosaltres, a mi, a tu, a la meva i a
la teva família. Què responem?

La resposta no es deixa per demà. Ara és l’hora de respondre. I l’Eucaristia és l’aliment per la
resposta a Ell. Si no el volem  seguir, l’Eucaristia, el Pa consagrat, és simplement pa. I Jesús
se’ns dona en ell per ser Vida i no per anar a la mort-.


