ANIMACIÓ BÍBLICA

Seguint els passos del diumenge de la Paraula (gener 2021)

 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.

Evangeli de Marc (Mc 9,30-37)
Sortint d’allà, travessaven Galilea, però Jesús no volia que ho
sabés ningú. Instruïa els seus deixebles i els deia: «El Fill de
l’home serà entregat en mans dels homes, i el mataran; però,
un cop mort, al cap de tres dies ressuscitarà.» Ells no
entenien què volia dir, però tenien por de fer-li preguntes.
Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa, els preguntà: «Què
discutíeu pel camí?» Però ells callaven, perquè pel camí
havien discutit quin d’ells era el més important.
Aleshores s’assegué, va cridar els Dotze i els va dir: «Si algú
vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de
tots.» Llavors va agafar un infant, el posà enmig d’ells, el
prengué en braços i els digué: «Qui acull un d’aquests infants
en nom meu, a mi m’acull, i qui m’acull a mi, no m’acull a
mi, sinó el qui m’ha enviat.»

Son versets que formen part dels capítols de la pujada
de Jesús a Jerusalem (8,27-10,52). En aquests capítols,
Jesús anuncia per tres vegades la seva mort i
resurrecció. Els versets que comentem fan referència al
segon anunci. «Ells no entenien què volia dir, però
tenien por de fer-li preguntes.» Els deixebles no entenien
per què el Messies de Déu havia de patir. En la seva
comprensió del Messies que havia de venir, no entrava
pas el sofriment, però sí el poder. Es veu amb tota
claredat el gran contrast entre el cor de Déu i el cor dels
homes. «Què discutíeu pel camí?» A través d’aquesta
pregunta que fa Jesús es posa a prova quina és la nostra
veritable intenció que mou les nostres vides. Mentre
Jesús els vol anar preparant per l’acte d’amor, que el
farà pujar voluntàriament a la creu, els deixebles estan
centrats en ells mateixos, en l’ostentació, en l’ànsia de
ser importants, escalar els primers llocs. Jesús, però, els
posa, enmig d’ells, un infant i els interpel·la en el seu
interior. Abandonar-se i dependre de Déu, confiança,
fer-se senzill, amb esperit de servei és precisament el
que fa que una vida estigui orientada veritablement en
el camí del Regne de Déu: «Si algú vol ser el primer, que
es faci el darrer de tots i el servidor de tots.»

carta, que és la més breu de tot el Nou Testament, no sembla
que tingui cap interès doctrinal especial. El problema que
planteja és de caire «institucional». Hi ha el problema d’un cap
d’una comunitat que actua arbitràriament, de manera
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 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA

Crist i un noi [de Carl Heinrich Bloch]
Carl Heinrich Bloch (23 de maig de 1834 – 22 de febrer de 1890)
va ser un pintor danès.
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Bloch

Pintura de Sieger Köder
Sieger Köder va néixer a Wasseralfingen (Alemanya) i va estar
presoner durant la II Guerra Mundial. Es va formar com a orfebre
i pintor i va treballar alguns anys com professor d’art en
secundària. Amb 41 any va estudiar Teologia a Tubinga i va ser
ordenat sacerdot en 1971. Va morir el 9 de febrer de 2015
a Ellwangen (Alemanya).
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ANEM AL COR DEL TEXT

 MIREM LA VIDA

*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.

A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona.

*Et poden ajudar aquestes preguntes:

Tenint en compte l’objectiu diocesà:
PER CRÉIXER MÉS,
fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist

* Quin ressò em fa en el meu cor, l’anunci de Jesús de la

Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la teva fe i
la de l’Església.

seva mort i resurrecció?

*En les discussions, posa en el centre la veritat, o més aviat la meva
raó que es vol imposar?

* Entenem en tot a Jesús, o alguna vegada ens passa com

*En quins moments de la meva vida sento que estic en aquest esperit
de servei pel Regne?

a aquells primers deixebles?

PREGA AMB les paraula del Salm 131,2:

Em mantinc en pau, tinc l’ànima serena;
com un infant a la falda de la mare,
com un petit infant se sent la meva ànima.

