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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

EL SEGUIMENT DE JESÚS 

per JEAN LANDIER  

 

Uns homes descobreixen el Crist gràcies a Joan Baptista. Acuden a ell. El 

veuen. Es queden amb ell. Han trobat el Crist. En donen testimoni. Es cri-

den els uns als altres. Joan fa entrar Jesús en escena acompanyat d'una 

sèrie de testimonis que ens conviden a creure en ell i que constitueixen el 

nucli de la nova comunitat de deixebles, de l'Església. Ja des del comença-

ment, Jesús apareix amb una comunitat de companys.  

Caminaven darrere de Jesús i només el veien d'esquena. Jesús es gira. 

Els diu: «Què busqueu?». És la principal paraula de Jesús. Es revela als qui 

el busquen. Aquí trobem com a teló de fons el tema de la recerca de Déu a 

la Bíblia: la recerca de Déu comparada amb la set, la Saviesa de Déu que 

invita els seus fills a cercar-la  

Ells contesten dient-li «Mestre». Es convertiran en els seus deixebles i li 

demanen que els aculli amb ell, que els ensenyi on viu.  

«Veniu i ho veureu!». Com dirà més endavant, «Vull que s'estiguin també 

amb mi allà mateix on jo sóc, a fi que contemplin la meva glòria». Els convi-

da a venir allà on «ell ha plantat la seva tenda entre nosaltres», lloc privile-

giat de manifestació de la llum i de la vida, de l'amor de Déu, que és la seva 

glòria que s'ofereix als homes, i alhora un indret concret.  

«Van anar-hi… van veure on s'estava… i es van quedar amb Ell». Aques-

ta experiència directa els convenç. S'hi queden. És el naixement del primer 

nucli de la nova comunitat. Joan especifica fins i tot l'hora d'aquest naixe-

ment: «eren les quatre de la tarda». «Quedar-se» és un altre verb que agra-

da a Joan: situar la vida en aquest espai de llibertat, de llum i de gràcia que 

Jesús il·lumina amb la seva presència. Mantenir-se en la seva intimitat i a 

l'escolta de la seva Paraula.  

A l'evangeli, hi ha els qui hi veuen, els qui es neguen a veure-hi, els qui 

demanen de veure-hi i als qui Jesús concedeix de veure-hi. Els evangelis 

ens mostren com els homes arriben a veure-hi a poc a poc, per etapes.  

I nosaltres, com expressarem el nostre trobament amb Crist?  


