ANIMACIÓ BÍBLICA

Seguint els passos del diumenge de la Paraula (gener 2020)

 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR
Creem un ambient apropiat per «escoltar» i «escoltar-nos».
PREGUEM
Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per
mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor.

Lectura de la 2 carta de Pere (2Pe 3,8-14)
Estimats, una cosa hi ha que no heu de perdre mai de vista:
Per al Senyor tant és un dia com mil anys i mil anys com un
dia. No és que el Senyor difereixi el compliment de les
promeses, com ho suposen alguns; és que el Senyor és pacient
amb vosaltres, perquè no vol que ningú es perdi, sinó que
tothom arribi a convertir-se. Però el dia del Senyor vindrà;
arribarà inesperadament com un lladre. Aquell dia el cel
fugirà amb un estrèpit espantós, els elements, abrandats, es
desintegraran, i la terra quedarà al descobert amb tot el que
hi han fet. Tenint present, doncs, que tot això es desintegrarà,
penseu com heu de viure, amb quina santedat i amb quina
pietat us heu de comportar. Espereu la vinguda del dia del
Senyor, i feu tot el possible perquè arribi aviat. Aquell dia el
cel, inflamat, es desfarà, i els element, abrandats, es fondran.
Però nosaltres, tal com ell ens ho ha promès, esperem un cel i
una terra nova, on regnarà la justícia. Per tant, estimats,
mentre espereu això, mireu que ell us trobi en pau,
immaculats i irreprensibles.

Més que correspondre al gènere epistolar, 2Pe és un
testament, que escriu per als seus cristians la fe rebuda, els
posa a l’aguait de l’error dels falsos mestres i els exhorta a
esperar amb paciència d’adveniment del Senyor, que tard o
d’hora arribarà. El fragment que llegim vol donar resposta
al neguit impacient d’aquells cristians: El dia del Senyor ja
ha arribat, perquè Jesús no sols és la manifestació de Déu,
sinó que també és la plenitud del temps de salvació i per
tant, allò que diem retard no és altra cosa que la revelació de
la paciència de Déu: és que el Senyor és pacient amb
vosaltres, perquè no vol que ningú es perdi, sinó que tothom
arribi a convertir-se. Enfront de la nostra impaciència
humana, Déu ens ofereix la seva paciència perquè al final de
tot tothom hi sigui: per tant, estimats, mentre espereu això,
mireu que ell us trobi en pau, immaculats i
irreprensibles. Per tant, espereu la vinguda del dia del
Senyor assumint la pròpia responsabilitat, i feu tot el
possible perquè arribi aviat, treballant amb paciència, amb
caritat, amb el testimoni quotidià.
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 ANEM AL COR DEL TEXT
*Tant si treballes aquesta fitxa en GRUP com si ho fas
INDIVIDUALMENT: Pensa i escriu aquí alguna idea
significativa del text que et cridi l’atenció.

*Et poden ajudar aquestes frases de la Carta:

El Senyor és pacient amb vosaltres...
Soc conscient de la paciència de Déu amb mi?

L’home es torna sempre esclau d’allò que l’ha vençut...
A quines conversions em crida?

Creixeu en la gràcia i en el coneixement del nostre
Senyor y Salvador Jesucrist...
A què haig de créixer?

 MIREM LA VIDA
A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona.
Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la teva fe
i la de l’Església
Tenint en compte l’objectiu diocesà:
CRÉIXER, fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist
*En la meva vida personal, familiar, laboral, d’apostolat...
Tinc paciència?
*Déu no ens crida a una esperança indiferents sinó a una espera
testimonial... Com i on dono testimoni, fent present l’Evangeli i
el Regne de Jesús?
*Quines dificultats tinc per fer present l’Evangeli i el Regne de
Jesús?

COMPLETA TU MATEIX L’ORACIÓ, PER ACABAR:

Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per
mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor,
per créixer en...

