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Diumenge 5è durant l’any, cicle A

QUÈ EN FAIG DE LA MEVA SAL I DE LA MEVA LLUM?
per CONXA ADELL I CARDELLACH,
monja de Sant Pere de les Puel·les

En el sermó de la muntanya, just després de l’anunci joiós i sorprenent
de les benaurances Jesús dóna amb entusiasme un altre anunci joiós
encara més sorprenent.
En les benaurances, Jesús parlava d’uns altres, els pobres, els humils,
els qui ploren, etcètera, en les quals ens podem sentir més o menys identificats o aliens, perquè nosaltres aparentment ni som pobres, ni humils i
gairebé es planteja com una utopia, com alguna cosa que aquí no es pot
realitzar. És en la novena benaurança quan Jesús ens fa posar els peus
a terra i ens diu que tot això va dirigit a nosaltres: «Feliços vosaltres
quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra
vosaltres tota mena de calúmnies!». Ho escoltem amb respecte i temor i
una certa por. Per acabar-ho d’arreglar, acaba l’anunci de les benaurances no amb el típic «no tingueu por!», sinó, amb una frase que ens deixa
estranys: «Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és
gran en el cel». Si ell ho diu…
Com que s’adona de la nostra estranyesa, ens anima dient que tot això
ho podem fer perquè som sal de la terra i llum del món. Potser hauria estat més fàcil dir que podríem superar qualsevol situació perquè amb ell
seríem herois i seríem capaços de coses extraordinàries. Però no. Ens
diu que som dues coses —ben diferents entre elles, per cert— que precisament tenen el seu valor quan no es poden tocar, quan no es poden
mesurar. La sal es desfà i la llum es difon. Cada cosa en la mesura justa
en el moment oportú, que mai no es pot estandaritzar.
Ni la sal ni la llum no són protagonistes, sinó mitjans necessaris, com
nosaltres. L’objectiu no és donar gust i il·luminar la vida dels altres per
guanyar mèrits. Jesús, que té molt clara la centralitat del seu Pare en la
seva vida, ens diu: «Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així
veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel».
Tinguem-ho clar: les nostres obres han de ser bones a causa de la
nostra sal i de la nostra llum. Els altres és important que vegin que
aquestes obres són bones, però no perquè la gent parli bé de nosaltres,
sinó perquè parlin bé i glorifiquin el nostre Pare del cel.
Si ja sóc sal, si ja sóc llum, tinc les eines. Gràcies, Senyor, per la confiança.
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