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Veuran venir al Fill de l'Home
Celebrem la V Jornada Mundial dels Pobres encara en el context de la COVID-19, que és portadora de
pobresa i sofriment i en el marc del camí sinodal que hem iniciat. Una Jornada que, amb el lema «Als
pobres els teniu sempre amb vosaltres», ens fa caure en el compte que som companys de viatge, perquè
l'esperit de la sinodalitat ens convida a prestar especial atenció als més pobres i petits i donar veu als quals
no la tenen.
La Paraula de Déu ens porta un missatge esperançador: vindrà el Fill de l'Home, Crist ressuscitat, «amb gran poder i
glòria». La seva llum salvadora ho il·luminarà tot, posant veritat, justícia i pau en la història humana, tan enfosquida
pels abusos, injustícies i mentides i convidant-nos a treballar en el projecte de Regne de Déu.

Llegir els signes amb esperança
Als primers cristians no se'ls feia fàcil perseverar fidels en el seguiment a Jesús: quan arribaria a
implantar-se el regne de Déu?, quan deixarien de sofrir els més pobres i vulnerables?, no anaven a
acabar mai els abusos i injustícies?
Amb una senzillesa sorprenent, Jesús convida a llegir els signes de Déu per a viure aquesta vida com
una «primavera». Tots coneixen l'experiència: el que semblava mort durant l'hivern comença a
despertar; en les branques de la figuera brollen de nou petites fulles. Aquesta vida que ara coneixem
és com la primavera. Encara no és possible collir. No podem obtenir assoliments definitius, però ja hi
ha petits signes que la vida està en gestació.
Així és la mirada creient, mira el món i veu en ell fruits que uns altres no troben, sap reconèixer els
signes de Déu i, per això, la seva vida s'omple d'esperança i fortalesa. Els nostres esforços per un món
millor i més just no es perdran.

«Als pobres els teniu sempre amb vosaltres»
Les paraules de Jesús «no passaran». No perdran la seva força salvadora. Han de continuar alimentant
l'esperança dels seus seguidors i l'alè de les persones empobrides.

Hi ha un vincle inseparable entre Jesús, els pobres i l'anunci de l'Evangeli. Jesús mateix no sols ha estat
al seu costat, sinó que ha compartit amb ells la mateixa sort. Ells «són sagrament de Crist, representen
la seva persona i remeten a ell». La presència dels pobres entre nosaltres no ha de conduir a un
acostumar-se indiferent, sinó a un compartir fratern. És a dir, són germans i germanes «amb els quals
compartir la vida i el sofriment», per a retornar-los la seva dignitat i assegurar la seva integració social.
Hem de prendre consciència, explica el Papa, que «els pobres ens evangelitzen», perquè ens
permeten reconèixer en les seves vides, en el seu sofriment i indigència «els trets més genuïns del
rostre del Pare». Però és necessària una veritable conversió, que «consisteix, en primer lloc, a obrir el
nostre cor per a reconèixer les múltiples expressions de la pobresa», vivint un estil de vida coherent
«amb la fe que professem».

Camins de justícia
L'Evangeli impulsa a estar atents a les «noves formes de pobresa», les causes de la qual es troben en
un mercat sense principis ètics; en la pandèmia, que ha colpejat a molts amb la desocupació; però,
també, en la indiferència pròpia d'un estil de vida individualista, «que descarrega sobre els pobres tota
la responsabilitat de la seva condició».
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Quins camins de justícia recórrer per a superar les desigualtats socials i restablir la dignitat de tantes
persones empobrides? La resposta ha de ser la d'iniciar «processos de desenvolupament en els quals
es valorin les capacitats de tots», en reciprocitat, amb solidaritat i compartint. Els pobres no poden ser
només els que reben, tenen molt a oferir; perquè els faltarà de tot, però conserven el més important,
la seva dignitat de fills de Déu.
No es tracta d'alleujar la consciència amb una almoina, sinó de fer front a la cultura del descart i la
indiferència amb gestos de caritat, fraternitat i amistat social, per a viure la trobada i donar resposta a
les noves formes de pobresa.

Una Jornada per a sortir a la trobada dels pobres i
caminar sinodalment
El papa Francesc ens convida a viure aquesta Jornada Mundial dels Pobres en clau evangelitzadora,
sortint a la trobada dels pobres, allí on estiguin. No cal esperar que truquin a la nostra porta, sinó
arribar a ells «a les seves cases, als hospitals i en les residències, als carrers i en els racons foscos on a
vegades s'amaguen, en els centres de refugi i acolliment…», aconseguint, abans de res, «reconèixer -los
realment», per a fer-los «part de la nostra vida i instruments de salvació».
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