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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.  

 

Evangeli de Lluc (16,1-13) 
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «A un home ric li 

van denunciar que el seu administrador malversava els seus béns. 

Ell el cridà i li digué: “Què és això que sento dir de tu? Dona’m 

comptes de la teva administració: d’ara endavant ja no podràs 

administrar els meus béns.” L’administrador va pensar: “Què 

podré fer, ara que el meu amo em despatxa de l’administració? Per 

cavar, no tinc prou força; anar a captar em fa vergonya. Ja sé què 

he de fer per trobar qui em vulgui a casa seva quan perdré 

l’administració”». I cridà un per un els qui tenien deutes amb el 

seu amo. Al primer li digué: “Quant deus al meu amo?” Ell li 

contestà: “Cent bidons d’oli.” Li digué: “Aquí tens el teu rebut. 

Seu de pressa i escriu-ne un que digui cinquanta.” A un altre li 

digué: “I tu, quant deus?” Li contestà: “Cent sacs de blat.” Li diu: 

“Aquí tens el teu rebut. Escriu-ne un que digui vuitanta”.» I aquest 

administrador de riquesa enganyosa, el Senyor el lloà així: «Ha 

estat prudent, perquè, en el tracte amb els homes de la seva mena, 

els homes del món són més prudents que els fills de la llum». I jo 

us dic: Guanyeu-vos amics a costa de la riquesa enganyosa, perquè 

quan desaparegui, trobeu qui us rebi eternament a casa seva. 

L’home que és fidel en els béns que valen poc també ho serà en els 

de més valor, i l’home infidel en els béns que valen poc, també ho 

serà en els de més valor. Per això, si no fóssiu fidels en 

l’administració de les riqueses enganyoses, qui us confiaria les 

riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les riqueses que són d’un 

altre, qui us confiaria les que de dret us corresponen? Ningú no pot 

servir dos amos: si estima l’un, no estimarà l’altre, si fa cas de l’un, 

no en farà de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les 

riqueses.» 

 

L’intent de lligar la fe i les riqueses enganyoses és una temptació 

antiga. Pels cristians de la comunitat de Lluc era un problema greu, 

per això hi dedica gairebé tot el capítol setzè del seu evangeli. El 

nostre fragment es compon de tres unitats: La paràbola de 

l’administrador trampós; l’exhortació a administrar fidelment els 

bens rebuts i la incompatibilitat entre servir Déu i el diner.  

Fixem-nos que la paràbola no fa una valoració ètica del fet; Jesús vol 

remarcar que el qui vol seguir-lo ha d’actuar amb audàcia, decisió i 

habilitat davant dels problemes de la vida i saber renunciar al que és 

seu, com l’administrador que renuncia a les seves comissions 

canviant els rebuts. La seva acció “generosa” era però un parany ja 

que ara li devien un favor i un cop despatxat podia demanar alguna 

mena de compensació. Jesús no jutja la moralitat dels actes de 

l’administrador sinó que només lloa les seves virtuts (audàcia, decisió 

i habilitat) per trobar els mitjans per assolir l’objectiu desitjat.  

I són aquests atributs els que s’han d’imitar ja que si no fóssiu “fidels” 

en l’administració de les riqueses enganyoses, qui us confiaria les 

riqueses veritables?. Però alerta no podeu ser servidors de Déu i de 

les riqueses.  
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 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA 

 

«El ric es pensa ser savi, però un pobre que sigui llest 

li veurà el llautó»  

(Proverbis 28,11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«N’hi ha que es treuen or de la bossa o pesen plata amb 

les balances, lloguen un orfebre perquè faci un déu i es 

prosternen davant d’ell per adorar-lo» 

(Isaïes 46,6) 
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*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 idees: 

 

*MIREM-NOS NOSALTRES 

 -Nosaltres som “administradors” de la nostra vida. Es 
tracta de ser coherents en el nostre curt espai d’influència 
i en nosaltres mateixos. I no s’hi val de mirar de reüll al qui 
tinc al costat o mirar a l’infinit com si no anés per a mi. No 
som incoherents? Podem alçar a Déu les mans netes? 

-Amb intel·ligència i prudència tots fem càlculs de la nostra 
economia quotidiana, fem-ho també de l’economia de la 
salvació: Saber convertir la riquesa enganyosa en divises de 
vida eterna. Vet aquí la qüestió proposada als cristians. I 
aquesta divisa té dures cares: Justícia i Caritat. Utilitzem les 
nostres riqueses: temps, formació, recursos,...per guanyar-
nos l'amistat dels preferits de Déu, de Jesús que són 
especialment, el pobre, l’orfe i la viuda. Com utilitzo els 
meus béns intel·lectuals, econòmics,...? 
 

 
 
 

 

 
ANEM AL COR DEL TEXT 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MIREM LA VIDA 

Tenint en compte l’objectiu diocesà: PER CRÉIXER MÉS,  
i el treball del SÍNODE:  

Caminar junts – comunió – participació - missió 

 

*MIREM EL NOSTRE ENTORN 

La filosofia popular afirma, sense embuts: «Tot té un peu».  

Més encara: «Tothom té el seu preu. Amb diners es compra 

tot». 

És legítim tenir i buscar el diner, el necessitem pel nostre 

benestar, pel de la nostra família, pel progrés del món; també 

és necessari per l’evangelització, però tot depèn del seu ús. 

Cal no deixar-se dominar per les riqueses ja que ens poden 

fer oblidar els altres valors i arribar a tenir una doble 

comptabilitat, és a dir, una doble vida. 

 
PREGA AMB ...  

Demanem a Maria, que ens faci “la Mercè” –la gràcia- de 
viure a l’estil del seu Fill Jesús alliberant i alliberant-nos de 
tots els captiveris d’avui per comportar-nos com a “fills de 
la llum”. 

Demanem a Maria, que ens faci “la Mercè” –la gràcia- de 
viure a l’estil del seu Fill Jesús alliberant i alliberant-nos de 
tots els captiveris d’avui per comportar-nos com a fills de 
la llum. 


