Qui és Déu, qui és Jesús per mi?
Fixem-nos que la pregunta va per mi, no pel Papa, per la santa Seu, pel bisbe o pel capellà. És
per mi, i com a tal se’ns convida a respondre. I tota resposta que puguem donar serà bona,
perquè serà la meva. Què pinta Déu o Jesús a la meva vida i de com em deixo orientar per
Jesús, això només ho puc respondre jo.
Aquest paràmetre és el que situa l’evangeli d’avui. Les primeres comunitats també fan aquest
exercici de preguntar-se com Jesús, i el Déu de Jesús, incideix en les seves vides. Els primers
homes i dones que van seguir Jesús, de prop o de lluny, sovintejat o de tant en tant, van fer
una experiència amb Ell i ho van transmetre a les seves comunitats. El seu testimoni era haver
seguit el Mestre, el Senyor, el Fill de Déu, el Messies que tant havien esperat aquell poble jueu.
I el seu testimoni era com havien canviat les seves vides i també com els havia costat
desprendre’s de la religiositat jueva per anar convertint-se en seguidors de Jesús. I no fou fàcil.
Els deixebles després de conèixer a Jesús i seguir-lo en fan una vivència personal de la seva
predicació i la seva persona. Aquest pas que fan, que és una tasca de tota la vida, nosaltres
també el fem. Hem fet un coneixement de Jesús (pares, catequesi, classes de religió, lectura de
l’evangeli ...) i a mesura que passen els anys se’ns demana que en fem tota una vivència, és a
dir, com orienta la nostra vida aquest fet de la fe en Jesús.
Les primeres comunitats reconeixen la figura de Pere com una autoritat especial. Elegeixen
bisbes perquè siguin els servidors de la comunitat, els diaques per fer-hi serveis específics, i
tota la comunitat és una comunitat de germans. Al llarg del temps, la jerarquia usurpa el poder
amb totes les seves manifestacions que ja sabem. El Concicli Vaticà II, parla de col·legialitat i
corresponsabilitat....llàstima que uns -altra vegada- hagin usurpat el poder i no estan per
col·legis ni per corresponsables.
Mentrestant, no ens deixem usurpar el dret que tenim de respondre: com orienta Jesús la
meva vida?
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Les primeres comunitats cristianes els interessava que els seus cristians poguessin respondre
sobre Jesús.

