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LA VIDA VENÇ TOTA MORT
per M. TERESA BOTEY I VALLÈS,
monja de Sant Pere de les Puel·les

El missatge de les lectures d’avui ens parla de conversió, perdó i testimoniatge que només ens serà possible des de la fe en el Senyor Jesús ressuscitat. Per això Lluc ens presenta avui Jesús enmig de la comunitat. Lluc ens
explica com els que retornen d’Emmaús comparteixen l’experiència que han
fet quan Jesús se’ls ajuntà en el camí, el camí de la vida, els va explicant el
sentit de les Escriptures que es refereixen a ell i com el reconeixen en la
fracció del pa.
Jesús es fa present enmig del deixebles comunitat reunida, encara que
feble i esporuguida. La primera comunitat ja tenia molt clar que quan dos o
tres es reuneixen en el seu nom, ell hi és enmig d’ells.
Es presenta i els diu: «La pau sigui amb vosaltres». La seva Paraula, que
sempre fa el que diu, els dóna la Pau. Do de Jesús, mort i ressuscitat, do
pasqual el de la Pau, fruit de la seva entrega amorosa i confiada al Pare.
Ells estaven esglaiats, diu l’evangelista, acaben de sentir que el sepulcre és
buit, l’anunci que en fan les dones, l’aparició a Pere, l’explicació dels que
arriben d’Emmaús, però estan esglaiats, que creuen veure un esperit. No és
fàcil comprendre que la Vida pot vèncer la mort; a nosaltres això mateix ens
costa d’entendre! Necessitem de la claror de la seva mirada, mirada que
veu més enllà de les aparences: la que és il·luminada per la fe! La pau que
ens dóna Jesús fa que el cor s’assereni, i pugui mirar des de la claror de la
fe! Així podem copsar que la Vida pot vèncer tota mort. I encara els diu:
«Per què us venen al cor aquets dubtes? Mireu bé: sóc jo! Mireu les mans i
els peus, les que per Amor es van deixar clavar a la Creu! Sóc jo mateix!».
Ara de l’esglai, passant a la sorpresa, de tanta alegria no ho podien acabar de creure! La Vida sempre ens duu alegria, i tot el que ens condueix a la
mort resta marcat per la tristor.
Ara, com els d’Emmaús els recorda que les Escriptures parlen d’ell, del
servent sofrent que havia de patir per entrar a la glòria. Do de Jesús ressuscitat és obrir-los a la comprensió de les Escriptures!
Demanem-li que ens obri l’enteniment a la comprensió amorosa per entrar més i més en la Vida nova que ens porta Jesús ressuscitat! Aquest coneixement ens porta com de la mà a ser-ne els seus testimonis de conversió
i de perdó, com ens diuen les altres lectures d’avui.
La carta de Joan no ens parla d’un coneixement teòric sinó d’una identificació amb ell. No es tracta de conèixer millor Jesús, sinó de néixer a la vida
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que ell va viure i desplegar-la amb la màxima intensitat. No és només complir manaments sinó manifestar l’Esperit. En Jesús està actuant l’Esperit, per
això té cura i escolta els últims, escampa amor. I així veiem en ell el Pare,
perquè manifesta amor i tendresa per a cadascun dels qui són a prop d’ell.
El cristià, que també viu de l’Esperit de Jesús, actua sempre guarint, consolant, lluitant contra el mal… Així farem visible l’Esperit de Jesús i serà motiu
de fe per a tothom.
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