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ÉS EL SENYOR!
per CATALINA TERRATS I OLIVER, osb

Segons les narracions de l’Evangeli, l’experiència pasqual, la certesa que Jesús és
viu, és la conseqüència d’una trobada personal amb Jesús ressuscitat: un instant,
un llampec de llum, però suficientment fort i real, que el qui la fa pot dir amb tota
certesa: «He vist el Senyor». Un instant que supera totes les recerques personals,
les pors, les inseguretats, les resistències, els desenganys, la tristesa…, és un do!
El que intenten explicar tots els relats de la resurrecció, amb les seves variants,
és el fet que en cada un dels apòstols i en tots els qui formaven el grup dels seguidors de Jesús hi ha un abans i un després, i enmig d’aquest abans i després hi ha
hagut un esdeveniment misteriós, difícil d’explicar, però real, que ha canviat radicalment la seva vida i la vida de la comunitat dels seguidors de Jesús. Han fet l’experiència personal que Jesús viu, que ells l’han vist, que han parlat i han menjat
amb ell, i aquesta experiència els ha donat una fe viva, viscuda d’una manera nova.
En el fragment de l’Evangeli d’avui, veiem els deixebles desconcertats pels esdeveniments que han viscut, tot els sembla un mal son, es troben sols, tot s’ha
acabat. Desencisats, tornen a la seva feina, a la seva rutina. Però fins això, sense
Ell, és un fracàs: «Aquella nit no van pescar res». Jesús es fa present vora el llac,
però ells no el reconeixen: «No sabien que era Ell». Necessiten que els obri els ulls
del cor per poder comprendre el sentit dels fets que han viscut. I amb un gest ple
de tendresa i d’humanitat, se’ls apropa, els demana alguna cosa per compartir, i
ells han de confessar la seva pobresa total. Llavors els indica el camí per trobar no
sols la pesca sinó la sobreabundància: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca». Ho
fan, i ja no la podien treure de tant peix com hi havia! És el deixeble més fidel i
estimat de Jesús el primer que el reconeix: «És el Senyor!».
Els reuneix altra vegada al voltant de la taula per menjar el que ell mateix els ha
preparat: un record de l’Eucaristia? Ara ja no els cal preguntar res, tots saben que
Ell és el Senyor. Ara estan a punt per rebre la seva missió: ells seran els seus
testimonis, ells, que han compartit la seva vida, han plorat la seva mort , i ara saben
que estarà amb ells per sempre. Amb Ell aniran construint el Regne de Déu, el seu
Pare.
Nosaltres, com els deixebles, hem d’anar fent l’experiència que la presència de
Jesús en la nostra vida és un do totalment inesperat i gratuït. Demana només un
cor que el desitja, l’estima, hi confia i espera. Ell es fa present quan vol i com vol.
És un moment intens i únic que dona una certesa que fa dir a qui en fa l’experiència:
«He vist el Senyor!». També ara ens reuneix al voltant de la seva taula i ens fa
participar de la seva vida. Avui el món necessita testimonis de Jesús, creients que
amb la seva vida i les seves paraules ajudin a descobrir la seva presència viva. Ell
ho va deixar tot a les nostres mans, es val de cadascun de nosaltres per anar fent
present el seu Regne enmig del món que ens ha tocat de viure.
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