Les obres de misericòrdia corporals i espirituals
Suportar amb paciència els
defectes del proïsme
Comencem a parlar d’aquesta Obra
de Misericòrdia Espiritual amb la contundència de l’evangeli: «¿Com és que
veus la brossa a l’ull del teu germà i no
t’adones de la biga que hi ha en el teu?
¿Com li pots dir: “Germà, deixa’m que
et tregui la brossa de l’ull”, si tu no veus
la biga del teu? Hipòcrita, treu primer la
biga del teu ull i llavors hi veuràs prou
clar per a treure la brossa de l’ull del teu
germà» (Lc 6,41-42).
Potser no caldria afegir-hi res més,
perquè ningú no és perfecte. Però,
pensant-hi bé, és molt humà fixar-se i
criticar la manera de ser i de fer dels
altres, des dels més propers fins els
que pràcticament no coneixem de res,
guiant-nos únicament pel que hem sentit dir de la seva persona, amb el risc
de posar unes etiquetes que després
costaran molt de treure.

Una bona manera d’entomar el que no agrada
dels altres, a més de
practicar l’art de la paciència i la misericòrdia,
és fer l’esforç d’entendre
el perquè diuen o fan
determinades coses. Ben
segur n’hi ha algunes que
són defectuoses, però d’altres
són simplement una interpretació nostra, elaborada pel fet que no s’ajusta
a la nostra manera de veure les coses.
Això ens hauria de portar a un examen
personal que ens descobrís els propis
defectes i ens portés a actuar amb una
gran misericòrdia, la mateixa que Déu
té amb cada esser humà: «Feliços els
compassius: Déu els compadirà» (Mt
5,7).
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Pregària
Avui, Pare, et demanem perdó
perquè ens costa d’acceptar els defectes dels altres
i no ens adonem que nosaltres també en tenim molts.
Fes que, imitant-te, tinguem per a tothom
la teva infinita paciència i misericòrdia.
Que aprenguem a descobrir els valors de cada persona,
tot i les coses que no ens agraden.
Pare Misericordiós, omple’ns el cor
de la pau que ens dóna saber-nos estimats per tu,
i ajuda’ns a estimar sense mesura els altres,
perquè només des de l’AMOR podrem vèncer
els nostres prejudicis i acollirem els altres tal com són.
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