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EL CAMÍ, LA VERITAT I LA VIDA
per CONXA ADELL I CARDELLACH,
monja de Sant Pere de les Puel·les

«Jo sóc el camí, la veritat i la vida», diu Jesús.
No sóc la meta, sóc el camí. A vegades t’han enganyat dient que si
obres bé em trobaràs. Sempre estàs en dèficit, creus, i per això també
creus que mai no em pots trobar com ells et volen fer creure o com et
penses que jo vull que em trobis.
Massa complicat aquest raonament, com un bucle que mai no troba
una sortida.
Aquest no sóc jo. Un camí vol dir espai i temps. Quan tu vas d’un lloc a
l’altre, empres un espai i un temps. I què fas mentrestant? Jo hi sóc en
aquest espai i en aquest temps.
Només cal que t’aturis una mica per descobrir el fil d’aire fresc que et
dóna vida i on trobes també la veritat. Jo no et faig trontollar, et dono pau.
Si el que tens és neguit, no sóc jo.
Jo vull oferir-te un tast de la vida que visc contínuament amb el meu
Pare i l’Esperit Sant. I tu fuges pensant-te que no n’ets digne o que només és per a uns altres millors.
Qui t’ha enganyat? Fia’t de mi. Algú t’oferirà altres camins, potser més
lluents, més planers, més a l’última. Repeteixo, fia’t de mi. «Ningú no arriba al Pare si no hi va per mi».
Felip em demana, doncs, que li mostri el Pare. I jo no sé com explicar
que el Pare i jo som u, que si em veieu a mi ja coneixeu el Pare, que les
meves paraules no són meves sinó del Pare, que fins i tot les meves
obres són les seves. No dubto que l’Esperit Sant que us enviaré us ho
farà entendre millor.
Mentrestant, creu-me a mi, que sóc la veritat: si creus en mi faràs
obres més grans que les meves. Per tu vam crear el món, per tu vaig
néixer, per tu me’n vaig al Pare. No sé amb quines paraules explicar-t’ho,
jo que sóc la Paraula.
Fia’t. Només et poso una condició, segurament la més difícil: el teu
camí és el teu camí; no el comparis amb el dels altres, perquè perdràs
camí, veritat i vida. Deixa que jo sigui a la meva manera en el teu camí i
accepta que ho faci d’una altra manera en el camí de l’altre.
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