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Germans i germanes: en la línea dels diumenges darrers, avui
continua el discurs de Jesús del pa de vida (6, 51-59). En el fragment que hem
llegit aquest pa és presentat clarament com a sagrament, és a dir: carn i sang de
Crist, donats com a aliments per als homes, sempre mancats d’ajut i de salvació.
La primera lectura ens ho ha insinuat sota la imatge d’un banquet ofert
especialment als indigents i als desvalguts.
En dir Jesús: El pa que jo donaré és la meva carn: perquè doni
vida al món (6, 51), manifesta la seva intenció de lliurar-se fins a les darreres
conseqüències per al nostre bé. L’Eucaristia es presenta així englobant no tant
sols la mort i la resurrecció del Crist, sinó també la seva encarnació.
L’Eucaristia n’és, de fet, la seva prolongació en el temps i en l’espai. Per tant la
carn assumida pel Verb serà una oblació al Pare i el do sacramental més preciós
entregat als creients per a donar-los l’única vida veritable: la vida eterna.
Com observa sant Agustí, aquest aliment és un aliment actiu,
vivificant i transformant. En comptes de convertir-se en el nostre cos i en la
nostra sang, com els aliments ordinaris, ens transforma tot cristificant-nos.
L’home així cristificat, tal com ens ha recordat sant Pau en la
segona lectura, esdevé un home nou, un home evangèlic, tant en el seu cor, com
en la seva paraula i en la seva acció.
Lamentablement els jueus refusen creure. El Mestre, però, no es
fa endarrere, insisteix amb força definitiva: us ho dic amb tota veritat: si no
mengeu la carn del Fill de l’home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida
eterna (...) La meva carn és un veritable menjar, i la meva sang una veritable
beguda (6, 53-55).
L’ Eucaristia, doncs, ens converteix en una sarment viva del Crist.
Per això la nostra conducta ha de demostrar que ja no vivim encerclats en els
horitzons mesquins del desamor, ni de l’egoisme enllotat i mesquí, sinó que
vivim per a Crist, i, en Ell per als altres homes i dones, que són veritablement els
nostres germans i les nostres germanes.
Que l’eucaristia que estem celebrant ens ajudi eficaçment a complir
aquest designi del Senyor.
Que així sigui!

