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CRIST REI
per M. TERESA BATALLÉ I POU,
monja de Sant Pere de les Puel·les

Aquest diumenge ens recorda el sentit del regnat de Jesús.
Rei de tot el món. Avui aquest títol ens sona estrany i incòmode; però, malgrat tot, avui som cridats a celebrar la reialesa de Crist. Ens convé celebrar-la.
perquè Crist és un rei que aplega, un rei de comunió, d’Església universal;
perquè Déu ha volgut reunir totes les coses en el Fill estimat, Rei de l’univers.
Déu és Déu de la comunió humana, ho és per naturalesa. Un sol Déu en
tres persones. Tota la comunitat és destinada i cridada a la comunió.
És el gran artífex de la restauració de la comunió trencada pel pecat del
món.
«Això diu el Senyor Déu: faré el recompte […] les recolliré de tots els llocs
on s’havien dispersat […]. Buscaré l’ovella perduda, faré tornar la que s’havia
allunyat, embenaré la que s’havia fet mal, faré posar bona la malalta». És el
bon pastor, una manera de ser rei. El rei que serveix en lloc de servir-se dels
altres, que dóna la vida per les ovelles. Se’ls fa aliment. En fa comunitat. Comunió. La comunió és ferment de vida, per això el rei que aplega és rei de
vida, el triomfador de la mort.
«Germans, Crist ha ressuscitat d’entre els morts, i tots viurem gràcies al
Crist […] perquè ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics
sota els seus peus. […] Així Déu serà tot en tots».
La comunió perfecta, regne universal i etern, de veritat i de vida, de santedat i de gràcia, de justícia, d’amor i de pau. El regne de la comunió amb Déu i
amb els germans.
Per això és un regne que ja ha començat aquí. Enmig de la dispersió dels
pobles i nacions. I que serà aplegat definitivament quan el Fill de l’home vindrà amb el seu poder, s’asseurà al seu tron gloriós i es reuniran davant d’ell
tots els pobles. Aquell jorn, més que el dia del judici, serà el de fer resplendir
amb tota la seva força transformadora i realitzadora el llevat del Regne que el
baptisme ha posat en el cor de la humanitat. Avui en celebrem el sagrament,
la festa de Crist Rei.
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