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L

’Església de Constantí ha escrit moltes pàgines de
glòria, però s’ha allunyat del perfum de l’Evangeli»,
llegíem en un article del marista Lluís Serra publicat
a Catalunya Cristiana. Certament, un dels pecats
que tenim a l’Església és l’aferrament al poder. I això —hem
d’admetre-ho— no es circumscriu només als àmbits jeràrquics,
sinó que també passa en organitzacions eclesials diverses,
moviments apostòlics inclosos..
Ens costa admetre la pobresa de les nostres estadístiques,
la migradesa de la nostra influència... Només cal veure
l’admiració que desperten entre alguns laics i clergues els
agressius mètodes d’evangelització de preveres com James
Mallon, que recentment han fet conferències a casa nostra.
S’enyoren, potser, temps de Cristiandat passats? Potser
convindria tenir més present allò que recollia la Gaudium et
spes: «L’Església renuncia a privilegis i només demana llibertat
per a predicar l’Evangeli» (GS 78).
«”En tens prou amb la meva gràcia. En la feblesa es manifesta
plenament el meu poder.” [...] Per tant, accepto de bon grat
les febleses, les injúries, les adversitats, les persecucions i les
angoixes per causa de Crist. Perquè quan soc feble és quan
soc realment fort» (2Co 12,9-10). La fortalesa de la feblesa de
la qual parla sant Pau s’entén millor i es pot viure com un do
si acollim l’Esperit de Jesús que ens convida a donar glòria
a Déu des de la pobresa, la senzillesa i la confiança (Cf. Is
40,29-31).
«L’Esperit no té paraula ni missatge propi, sinó que ajuda a
comprendre i estendre el missatge de Jesús i del seu Regne»,
ens recorda el teòleg Víctor Codina al seu llibre recent Sueños
de un viejo teólogo. I, al mateix llibre —que us recomanem—,
ens recorda aquestes preguntes del franciscà i bisbe Santiago
Agrelo (que, per cert, escriu un article al número que teniu
a les mans): «¿Ens adonem que és l’Esperit del Senyor el
que ens està tancant algunes portes, mentre ens insinua
camins nous? ¿Ens adonem que el que ens està passant no
és senzillament la conseqüència d’una crisi, sinó que és part
important del designi de Déu sobre la nostra vida?»
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Que l’Esperit ens ajudi a albirar aquestes noves portes que
s’obren.
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