Jesús és aquí

El tenien al davant i no el reconeixien. Jesús ressuscitat era allà, es
dirigia a ells, parlava amb ells. Els ho havien anunciat els profetes i
els ho havien explicat les dones que havien anat al sepulcre. Ara ells
trobaven Jesús al camí, i en el moment en que, per fi, l'identificaven
amb el gest de la benedicció del pa, Jesús desapareixia.
I jo em pregunto, quantes vegades he fet el mateix? Trobar Jesús al
camí i no reconèixer-lo. Potser en aquelles persones que fan el bé per
naturalesa, sense prejudicis i amb un somriure als llavis. O potser en
les persones desfavorides, les que ens incomoden, o les que pateixen
i ens recorden la pròpia vulnerabilitat humana.
Cantem de vegades a l'Eucaristia: "Jesús és aquí". Segur que hi és.
Cal saber veure'l. Cal no oblidar-lo en el nostre dia a dia, a la feina,
amb la família, quan ens relacionem amb tanta gent que ens envolta
o quan cerquem temps pel silenci, quan riem a cor què vols amb els
amics o quan plorem, sols o acompanyats, per les circumstàncies de
dolor que també porta la vida.
Sí, Jesús és aquí. I el millor coixí perquè reposi la seva presència està
fet de confiança, una confiança plena que ens aporta felicitat i
alegria.
"Guardeu-me, Déu meu, / en vós trobo refugi / Jo dic: «Senyor,
ningú com vós no em fa feliç.»
Sí, Jesús és aquí: confiem, estimem, estiguem alegres i agraïts,
visquem! La vida és plena de fets senzills i meravellosos i persones
extraordinàries que sovint no valorem prou. I potser, com Jesús,
estan ben a prop.
Confiem i estiguem atents, que no ens venci el dolor, la por, la
inseguretat... pensem només en aquest moment present, tanquem
els ulls i sentim com Ell ens abraça. Jesús és aquí.
MJ.H.

