
DIUMENGE 5 DURANT L’ANY (9 DE FEBRER) 

Ens trobem amb el sermó de la muntanya. Diumenge passat al ser la Presentació de Jesús, no vàren 
escoltar les Benaurances. Avui, però, continuant el discurs programàtic de Jesús, ens fixem en aquest text 
de la Sal i de la Llum. Dos elements naturals ben necessaris, però que Jesús sap aplicar a una vida interior i 
espiritual i de compromís. 

La Sal. Ho sabem, dóna gust, cura ferides i conserva els aliments i les coses. La sal no és bona per si 
mateixa, si no serveix com a condiment per a donar gust als aliments. Això ens ve a dir que els cristians no 
som cristians per a si mateixos, no ens salvem independentment dels demés. Som sers per als altres. La 
nostra fe, la sal, ha de donar gust a la vida dels que ens envolten. No existim per a si mateixos, sinó per als 
altres. Quan de cristianisme individual existeix encara a avui!. Moltes persones creients els que els 
preocupa és “salvar-se” i, per tant, fer obres per aconseguir aquesta salvació que anhelen. 

La Llum. Irradia claror i il·lumina la foscor 
tenebrosa. La llum fa desaparèixer la tenebra. 
Jesús pren la imatge d’un poble d’alt d’una 
muntanya alta com un referent per a tots els qui 
caminen a les fosques de la nit, o bé s’han perdut 
pel camí. Certament que l’Església ha de ser  
aquest poble il·luminat que sigui referent per a 
tots els cristians despistats. Quan algú es troba en 
una planura o bosc on no hi ha cap mena de llum, 
si de sobte veu una petita flama el cor se li 
eixampla i es posa en via vers aquesta flama que 
a mesura que s’hi acosta es va engrandint. Això és caminar en la fe. Com més vencem, més clar veiem la 
meta vers on anem i, alhora, som claror per als qui ens envolten. Tinguem, però en compte, que la llum és 
signe del sol però no és el sol. Així també nosaltres, els cristians, som signe de Déu però no som Déu. Això 
és demostra quan volem imposar els nostres criteris, idees i la mateixa fe. Recordem que la fe és sempre 
una oferta, mai una imposició. Quan aquesta ha dominat, ha vingut la davallada de la seva celebració ja 
que aquesta l’asseguràvem amb imposicions. No serà aquesta la causa de la forta descristianització que 
avui tenim dins la nostra societat i famílies? 

La vida cristiana ha d’estar il·luminada per la fe en Jesucrist. No podem separar el culte de la vida. Isaïes 
ens deia: 

“Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds, si algú no té roba, 
vesteix-lo; no els defugis, que són germans teus”. 

Si ens partim el pa de l’Eucaristia, també hem de partir el pa material amb el que passa gana o necessitat. 
Del contrari el nostre culte esdevé fals i la nostra fe una obsessió o una màgia. El Concili Vaticà II diu: “que 
es mantingui vivent allò que reberen per la fe” (SC, 10) 

 


