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REBRE…, O SER UN SAGRAMENT

TEXT DE REFERÈNCIA (Mt 7,24-27)
Les dues cases

Per això, tothom qui escolta aquestes meves paraules i les compleix, s’assembla a un home assen-
yat que va construir la seva casa sobre roca. Va caure la pluja, van arribar les torrentades, bufaren 
els vents i envestiren contra aquella casa, però no es va ensorrar, perquè estava fonamentada sobre 
roca. 

En canvi, tothom qui escolta aquestes meves paraules i no les compleix, s’assembla a un home 
sense seny que va construir la seva casa damunt de sorra. Va caure la pluja, van arribar les torren-
tades, bufaren els vents i envestiren contra aquella casa, i la casa es va ensorrar: la seva ruïna fou 
completa.

COMENTARI

La vida cristiana no és simplement una façana preciosa, sigui quin sigui el fonament. Ha de ser 
l’Evangeli el fonament de la nostra vida ciutadana, de la nostra paternitat o la nostra maternitat, de 
la nostra vida professional, de la nostra relació amb la parella...

L’important és que la casa tengui uns bons fonaments, això donarà seguretat a la casa, i eviden-
tment serà interessant que a més estigui arreglada per defora. 

De la mateixa manera, si la nostra vida cristiana està fonamentada en l’Evangeli, en la relació 
profunda amb el Senyor, això donarà consistència a la nostra vida, la nostra vida farà confiança, 
l’ambient que es respirarà a la nostra família serà de confiança i de seguretat, i això es traduirà 
també a l’exterior. 

Cal descobrir la profunditat de la vida cristiana, que va molt més enllà de rebre uns sagraments, com 
qui omple una cartilla o un expedient complint uns rituals. És com quan feim el camí de Santiago de 
Compostel·la, que a cada lloc on passam ens posen el segell... Posar el segell és un ritual, però la 
vivència que hi ha darrere aquell segell, aquella etapa de camí, és riquíssima. 

Si no ens acostam a descobrir la profunditat que hi ha en l’Eucaristia com a possibilitat de descober-
ta de la profunditat de Qui ens parteix el pa, farem la festeta de la primera comunió del fill, però ens 
deixarà igual, no canviarà per res la nostra vida... Haurem complit un ritual... 
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DISPOSEM-NOS ARA A MIRAR AMB UN POC DE PROFUNDITAT 
EL SAGRAMENT DEL MATRIMONI

L’home i la dona, pel sagrament del matrimoni, esdevenen sagrament gran, és a dir, lloc on Déu 
habita. L’amor que es viu en parella, o en la família, en les seves manifestacions més quotidianes, 
esdevé expressió de l’amor de Crist per la seva Església. 

Per això no es pot dir que els esposos reben un sagrament, sinó que ells esdevenen sagrament, és 
a dir, signe eficaç d’aquell particular i únic amor manifestat per part de Déu en Crist.

Els gests d’amor a través dels quals la parella expressa l’afecte són la matèria del sagrament del 
Matrimoni (són els signes sensibles), com el pa i el vi ho són per a l’Eucaristia.

L’afecte, la tendresa, les mirades, les carícies, l’acceptació dels límits, demanar perdó, perdonar, el 
diàleg, l’escolta, el sacrifici, l’amor pels fills..., tot això fa present en la història l’Amor ardent i apas-
sionat de Déu, de la mateixa manera que s’ha manifestat en Jesús. És per això que el pare i la mare 
són els ministres de l’Amor... 

Fixem-nos com en tots els sagraments hi trobam signes sensibles, gests senzills i quotidians que 
veim o sentim, que expressen i amaguen la profunditat del Misteri de Déu. 

Fixem-nos que el naixement de Jesús és un gest gran, és el gest de l’amor de Déu que estima tant 
els homes que es fa home..., però s’expressa en la petitesa del Nin nascut a Betlem, i dipositat en 
una menjadora.

Vegem també que els sagraments no són dons que simplement rep una persona, a nivell individual. 
Tots els sagraments tenen una projecció missionera i testimonial. Són un fet eclesial. 

Seria interessant acabar aquest moment d’aprofundiment escoltant el fragment de 1Corintis 13, 
1-8a:

Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels però no estimés, seria com 
una esquella sorollosa o un címbal estrident. Si tingués el do de profecia i pene-
trés tots els designis amagats de Déu i tot el coneixement, si tingués tanta fe que 
fos capaç de moure les muntanyes, però no estimés, no seria res.Si repartís tots 
els meus béns als pobres, fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau i tingués 
així un motiu de glòria, però no estimés, de res no em serviria. 

El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és altiu ni 
orgullós, no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja; no s’alegra de la mentida, 
sinó que troba el goig en la veritat; tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho 
suporta. L’amor no passarà mai. 
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PISTES PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL

6 Què significa per a mi pensar que Déu fa part de la meva vida?
De la meva família, del meu matrimoni?

6 Com puc viure amb més intensitat que els gests d’amor que vivim 
en família són signes visibles de l’amor de Déu?

6 Quins passos hauria de fer en aquesta direcció?

6 Què sent quan pens que el nostre matrimoni, o la meva vida mateixa, 
té implicacions en la vida de l’Església i fa bé a la comunitat cristiana 
i en el món?


