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Germans i germanes: Jesús ha vingut a implantar el Regne de Déu. Aquest té un
centre: l’amor. L’home nou, doncs, ve definit per les coordenades de l’estimació, de la
caritat i de la benvolença.
L’amor evangèlic, però, no està fonamentat en un simple sentiment, en una emoció
efímera. L’amor que ens demana Jesús és un amor de totalitat. Estimar per a ell, és
sinònim de donar la vida, d’aliança fidel, de compromís noble i profund.
A aquesta nota d’entrega autèntica i verídica, cal afegir-hi encara la nota de la
universalitat. No es tracta d’estimar solament els de casa, els amics i els benefactors.
Cal dilatar l’horitzó de l’amor fins a englobar bons i dolents, justos i injustos, propers i
llunyans.
Cal, però, ser lúcids, estimar així supera les nostres forces, sempre migrades, febles i
inconstants. Per això, ens cal començar per complir el primer dels manaments: l’amor
a Déu. En el si de l’essència divina, que es defineix com a amor, trobarem l’alenada, la
força i l’embranzida necessàries per estimar com ens ensenya el Mestre. La raó
profunda rau en el fet que l’amor diví és transformant, ens configura a imatge i a
semblança del Crist, planta i fa créixer els seus sentiments en el nostre cor. De
manera que és el mateix Crist qui estima a través de nosaltres i fa que l’impossible
esdevingui realitat concreta i operant.
Els Sants d’ara i de sempre, amb la seva caritat heroica, ens demostren que aquesta
via és possible. I ens asseguren alhora que en el redós d’aquesta caritat lluminosa es
troba el secret, sempre cercat i mai assolit, de l’autèntica i plena felicitat.
Per assolir aquest alt nivell ens hi ajudarà la seriosa i compromesa participació en
aquesta eucaristia que estem celebrant, que no és altra cosa, que el memorial i
actualització en el nostre espai i en el nostre temps del Misteri del Crist, el qual per
amor i amb amor ha creat i ha redimit el món i la seva història. Que així sigui!

