
DIUMENGE 24 DURANT L’ANY  (12 setembre)

Escoltar la Paraula de Déu, i en concret l’evangeli de Jesús, ens demana atenció i comprensió. Hem de
mirar d’entendre el que diu.

Aquest text d’avui l’hem proclamat i l’hem predicat moltes vegades. Mirem de treure’n quelcom més.

Jesús va recorrent poblets i pel camí pregunta: “Qui diu la gent. Que sóc jo”. Clar, com ara, les respostes
son variades. Algunes deuen ser encertades; altres, no.

Però el que interessa es centrar l’atenció quan interroga als seus. Que diuen els altres, és fàcil; respondre
jo, ja és una altra cosa. Avui, Jesús ens diu: “què has vist en mi”?, “per què em segueixes”? “Quina creus
que és la meva missió”? Pere respon dient: “Vós sou el Messies”. L’encerta? Era això el que preguntava
Jesús? És aquesta la resposta vàlida?

Respondre amb nom, cognom,  adreça,...  això
és fàcil. “Qui sóc jo per a tu, que represento en
la teva vida”? No és dir ni nom, ni cognom, ni
on vius...

Cal deixar parlar a Jesús per saber qui és i que
vol de mi. Pere tenia una concepció errònia de
Jesús. Per ell, Jesús, el Messies havia de ser un
triomfador,  algú  que  restauraria  la  sobirania
d’Israel. Era un polític, si, amb un missatge, es
clar,  diferent  dels  que fins aleshores  hi  havia
hagut.

A Pere no li entra al cap que Jesús digui que serà rebutjat i que morirà. I, potser, s’ha tapat les orelles quan
ha parlat de resurrecció. D’aquí ve que, amb bona fe, contradiu a Jesús i Jesús el renya amb dures paraules:
“fuig d’aquí Satanàs”.

Mentre tot ens va bé, Jesús és una bona persona. Ara bé quan ens demana esforç, compromís, negar-se a
un mateix, prendre la creu... ja és una altra cosa.

Jesús no és un polític de torn. Es el Fill de Déu que ens ofereix un camí de salvació i no un autocomplaer-
nos amb nosaltres mateixos. És qui ens ajudi a reconèixer les nostres febleses i ser humils i misericordiosos
amb tothom i, especialment, en aquells que farien llenya de la seva caiguda. És fàcil jutjar i criticar un
eclesiàstic i jo continuar portant una vida frívola i aigualida a nivell de fe. Que no haguem de sentir dels
llavis de Jesús: “fuig d’aquí Satanàs que no penses com Déu, sinó com els homes”


