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 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.

A la introducció d’aquesta carta ens trobem amb que sabem que
el nom del personatge és Jaume, però no se sap de quin Jaume
es tracta. Sembla un escrit adreçat a cristians d’origen pagà i que
tenien relació amb el judaisme.
L’autor en aquest capítol considera l’ambició o el desig de
riqueses els grans mals. Aquesta ambició provoca discòrdies
entre els cristians i exposa les causes que la motiven. D’una
banda l’enveja dels pobres; d’altra l’avarícia sense cap control
dels mercaders, i la injustícia dels rics.
Jaume, un cop analitza els aspectes negatius, comença a parlar
de manera més profunda d’aquelles persones que
s’autoanomenen mestres de la comunitat. El comportament
d’aquestes persones és la porta a les guerres, a la cobdícia i a la
possessió, que maten moralment i provoquen l’enveja.
L’autor per donar raó del que escriu cita l’Escriptura i afirma que
és Déu qui dona l’amor en la seva plenitud i totalitat. D’aquest
amor, definit com gelosament en el (4,5): «Déu anhela gelosament
l’esperit que ha fet habitar en nosaltres»?, és des d’on es pot produir
la conversió. Demana transparència i humilitat davant les

persones i davant Déu.

Lectura de la carta de Jaume (Jm 4)
D’on venen les lluites i les baralles que hi ha entre vosaltres?
¿No venen dels desigs de plaer que fan la guerra en els membres
del vostre cos? Desitgeu coses que no posseïu; arribeu a matar
per allò que anheleu, però no ho podeu aconseguir; lluiteu i us
baralleu. Ara bé, si no posseïu, és perquè no demaneu com cal;
demaneu i no rebeu perquè ho feu amb malícia, amb la intenció
de malgastar-ho tot en els plaers. Adúlters! ¿No sabeu que
l’amistat amb el món és enemistat amb Déu? El qui vol ser amic
del món es torna enemic de Déu. Us penseu que l’Escriptura diu
perquè sí allò de: «Déu anhela gelosament l’esperit que ha fet
habitar en nosaltres»? Però ell encara dona una gràcia més gran.
Per això diu: Déu resisteix als orgullosos, però concedeix als humils
la seva gràcia. Per tant, sotmeteu-vos a Déu. Resistiu al diable, i
el diable fugirà lluny de vosaltres. Acosteu-vos a Déu, i Déu
s’acostarà a vosaltres. Renteu-vos les mans, pecadors;
purifiqueu els vostres cors, gent de cor dividit! Sentiu la vostra
misèria, poseu-vos de dol i ploreu; que el vostre riure es
converteixi en plany, i la vostra alegria, en tristesa. Humilieuvos davant el Senyor, i ell us enaltirà.
Germans, no malparleu els uns dels altres. El qui malparla d’un
germà o el judica, malparla de la Llei i judica la Llei. I si tu
judiques la Llei, en comptes de ser-ne complidor te’n fas jutge.
Ara bé, de legislador i de jutge n’hi ha un de sol: el qui pot salvar
o pot fer perdre. Però tu, qui ets per a judicar els altres?
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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.

 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.

*A partir de la lectura em plantejo:
* Com son les meves peticions a Déu? Sé demanar com

cal?

Tenint en compte l’objectiu diocesà:
PER CRÉIXER MÉS,
fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist
a partir de la lectura
*Amb qui m’identifico i m’anima a canviar la meva manera de viure?

* Com em presento davant dels meus germans i davant

*En qui poso realment la meva confiança?

de Déu?

* Deixo que Déu s’acosti a mi?
PREGA AMB les paraula del Sl 85:

El Senyor és a prop per salvar els seus fidels, i la seva glòria
habitarà al nostre país. La fidelitat i l’amor es trobaran,
s’abraçaran la justícia i la pau. La fidelitat germinarà de la
terra i la justícia guaitarà des del cel. El Senyor donarà la
felicitat i la nostra terra donarà el seu fruit.

