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Predicar la Creu avui és predicar el seguiment de Jesús. Aquest se-

guiment, tot i que exigeix negació i creu, no és ni masoquisme ni 

magnificació dels valors negatius. És l'anunci de l'única realitat posi-

tiva de l'home, aquella en la qual serà impossible que els homes 

crucifiquin els homes. Viure aquest anunci és ja haver ressuscitat, 

perquè per ell la mort és superada. Aquesta vida no la pot sacrificar 

la creu. Jugant amb les paraules, podem concloure que predicar la 

creu significa seguir Jesús, per-seguir la injustícia, pro-seguir la 

causa del seu Regne, i (a)con-seguir la seva victòria.  

Déu no és indiferent a les víctimes innocents de la història. Per 

amor i solidaritat amb ells s'ha fet pobre, s'ha fet perseguir i rebutjar; 

s'ha fet condemnar i matar. És a dir, que Déu ha assumit una reali-

tat històrica que, objectivament, el contradiu, ja que Ell no vol ni la 

pobresa, ni l'opressió, ni la injustícia, ni la mort dels homes. Això 

ens fa palès que la mediació adoptada per Déu per salvar-nos, no 

és el poder ni la glòria, sinó la humiliació i el sofriment del pobre. I si 

«Déu ens ha estimat d'aquesta manera, també nosaltres ens hem 

d'estimar els uns als altres». Per atansar-nos a Déu hem de solida-

ritzar-nos amb els rebutjats del món. Dir que Déu va acceptar la 

creu no implica la magnificació de la creu, sinó que explica l’amor 

que Déu té per tots els qui sofreixen. Els ha estimat tant, que fins i 

tot ha assumit el seu dolor i la seva mort.  

Per altra banda, Déu tampoc resta indiferent als crims del món i 

de la història. No deixarà que el mal progressi com una nafra oberta 

i gangrenada. Déu intervé ja. I intervé amb Jesús ressuscitat per 

confirmar l'esperança de tots els damnats de la terra. La resurrecció 

és la garantia de tots aquells que lluiten i sofreixen i moren per la 

justícia. Aquesta causa, aparentment fracassada en la història, 

s'encamina amb Jesús cap a una parusia triomfant. A la fi, tots els 

qui hauran estimat i sofert com Jesús, participaran de la seva glòria. 

I el regne serà consumat.  


