US VULL SEGUIR
JESÚS
Els cristians pel baptisme som:
sacerdots, profetes i reis. Estem
cridats a duu la Bona Nova de
Jesús a TOTHOM: els que ens
cauen bé i els que ens costa
d´estimar.
Som sacerdots quan parlem des
del fons del nostre cor a Déu de les nostres necessitats i les del món, les
nostres dificultats, preocupacions, quan donem gràcies, quan compartim
les alegries, etc...
Som profetes quan en la nostra vida intentem anunciar la persona de
Jesús amb alegria i entusiasme; sense voler amagar davant dels altres
la nostra fe i essent conseqüents amb la nostra condició de creients.
I, finalment, som reis quan som amos de nosaltres mateixos i de les
nostres accions. Quan som capaços de rebutjar fermament tot allò que
pretén allunyar-nos de l´amor de Déu.
Jesús es fa home, es posa a la cua dels pecadors, deixa que se l´
identifiqui com a tal i demana a Joan que el bategi. És un gran gest de
solidaritat vers als altres. I jo em solidaritzo amb els altres? Sóc capaç
de posar-me a la cua o cerco privilegis?
Ens cal emmirallar-nos en Jesús, fer el possible per coneixe´l, que
l´estimem personalment i comunitàriament, que estem disposats a
seguir-lo i, una mica més enllà, que siguem testimonis d´Ell davant del
món. Aquesta pregària, d´un claretià, ens encoratja:
Us vull seguir, Jesús,
vós us compareu al bon Pastor
perquè us preocupeu de mi
i em guieu per camins de vida.
Respecteu la meva llibertat,
però, perquè em voleu ajudar,
no deixeu mai de dir-me:
Jo sóc la llum! Em veus?
Jo sóc el camí! Em segueixes?
Jo sóc la veritat! Em creus?
Jo sóc la vida! Em cerques?
Jo sóc el mestre! M’escoltes?
Jo sóc el teu Déu! Em pregues?
Jo sóc l’amic! M’estimes?
Jo sóc l’amor! M’aculls?
Encara que no sigui sempre coherent,
us dic sincerament
que crec en Vós i que us vull seguir.
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