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HO DEIXAREN TOT I SE N’ANAREN AMB JESÚS
per CATALANIA TERRATS I OLIVER, osb

Les tres lectures de l’Eucaristia d’avui, en un context ben diferent, tenen la
mateixa temàtica: Déu crida unes persones i els dona una missió: donar-lo a
conèixer, fer-lo present en el món: Isaïes, Pau, Pere i els apòstols. Una crida
totalment desproporcionada a les seves forces, i que canviarà radicalment la
seva vida. La crida de Jesús a anar amb Ell i compartir la seva missió és
abans que tot un Do que Déu ofereix a tothom, a cadascú a partir dels dons
que ha rebut, i demana una adhesió confiada a Déu, a Jesús, tot i la consciència de ser-ne indignes. Demana també agraïment, disponibilitat i, sobretot,
la certesa que no estan sols, Déu sempre farà camí amb ells.
En la primera lectura Isaïes ens descriu una profunda experiència espiritual, una trobada amb el Misteri de Déu que canvia la seva vida, i tot i que es
reconeix «home de llavis impurs». Aquesta experiència li fa possible respondre a la seva proposta: «A qui enviaré?». «Aquí em teniu, Senyor, envieum’hi».
En la segona, Pau, que per una revelació extraordinària de Déu s’ha convertit de perseguidor en predicador de l’Evangeli, pot dir: «he treballat més
que tots, soc el que soc, no jo, sinó la gràcia de Déu que ha treballat en mi».
En l’Evangeli ens trobem amb l’experiència de Pere, un pescador, en el llac
de Galilea. El seu abandó confiat en la paraula de Jesús que li mana tirar novament les xarxes i la sorpresa d’una pesca sobreabundant després d’una nit
en la qual no havien pescat res, fa que el reconegui com a Senyor i Mestre i
que ell es reconegui indigne de tenir-lo al seu costat. Però Jesús li proposa
abandonar el seu treball i anar-se’n amb Ell per iniciar una vida nova.
Jesús necessita col·laboradors, persones apassionades que siguin capaces
de deixar-ho tot i seguir-lo, perquè el món se salva avui també a través nostre.
Molts cristians, en un moment o altre de la nostra vida hem sentit el desig de
seguir-lo, d’aprofundir en la nostra vida de fe, d’iniciar amb Ell un nou camí, i
les respostes són diverses, cadascú segons la seva vocació i les seves possibilitats, i tots som cridats a participar en la immensa tasca de fer arribar, amb
la nostra vida, la bona notícia de l’amor de Déu a la humanitat, a ser portadors
d’esperança, a fer possible un món més humà, més lliure, més just, més compassiu i bondadós, al servei dels uns als altres, i a la vegada reconeixent la
pròpia limitació, la pròpia pobresa, confiant en la paraula de Jesús, que actua
en nosaltres i fa que la nostra tasca doni fruit. Deixem tot allò que ens privi de
poder seguir-lo amb llibertat, joia i acció de gràcies.
Avui és un bon dia per preguntar-nos concretament què significa per a mi
seguir Jesús.
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