Full dominical 21-5-17
LA PRESÈNCIA DEL RESSUSCITAT

Benvolguts diocesans:
Jesucrist ressuscitat, que viu per sempre, segueix present en el nostre món, tot i que cal
saber reconèixer la seva presència. És significatiu que els relats pasquals dels evangelis
insisteixin que no basten els ulls corporals per veure el Ressuscitat. Cal fer un esforç per
reconèixer-lo: Maria Magdalena el confon amb l’hortolà, fins que escolta la seva veu, que li
crida pel seu nom (Jn 20, 11-18); els deixebles d’Emaús caminen amb Ell sense advertir qui
és fins que realitza la fracció del pa; els apòstols no el reconeixen quan s’acosta a ells a la
vora del llac fins que Pere diu: “És el Senyor” (Jn 21, 7). La presència del Ressuscitat no és
evident, sinó que es mostra només a través dels “ulls de la fe”.
El temps de Pasqua que estem vivint resulta molt oportú perquè redescobrim la presència
del Ressuscitat en el nostre món. Crist ressuscitat és present en la seva Església, quan la
congrega per a la pregària o per a la celebració dels sagraments (“on dos o tres estiguin
reunits en el meu nom”); està present en la Paraula, sobretot quan és proclamada en la
litúrgia ( “¿no cremava el nostre cor?”); està present en l’Eucaristia, donant-se com a
aliment per a ser menjat ( “el van conèixer en partir el pa”); segueix present també en els
pobres, veritable sagrament de Crist (“el que feu al més petit dels meus germans”) i actua
en els signes dels temps i en la història (“estic sempre amb vosaltres fins a la fi dels
temps”). Totes aquestes presències de Jesucrist són reals, personals i salvadores. El
Ressuscitat segueix viu i operant avui, a l’Església i al món. Però cal fer un esforç per
veurer-lo. Els deixebles d’Emaús van passar gran part del dia amb Jesús, però “els seus ulls
estaven encegats i no el podien conèixer” (Lc 24, 16). Hem d’estar atents per captar les
diferents presències de Crist i reviure d’alguna manera l’experiència d’aquells deixebles:
“Llavors se’ls obriren els ulls i el van reconèixer”. Cal deixar que el nostre cor s’inflami en
amor per poder advertir la seva presència.
Maria Magdalena i Pere li van reconèixer perquè l’estimaven. No dubtem mai de la seva
presència! Busquem sempre el Senyor Jesús i creixem en amistat amb Ell, aprenent a
reconèixer-ho en la seva paraula, en L’Eucaristia, en els pobres. Visquem la ostra vida amb
la certesa de la presencia i amistat gratuïta de Jesucrist. I, amb el nostre entusiasme per Ell,
ajudem altres persones a obrir els ulls per descubrir les múltiples formes de Presència de
Crist en el nostre món
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