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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 (Lc 18, 1-8)
Jesús els va proposar una paràbola per fer-los veure que cal
pregar sempre sense defallir:
«En una ciutat hi havia un jutge que no tenia temor de Déu ni
consideració pels homes.
A la mateixa ciutat hi havia una viuda que l'anava a trobar
sovint i li deia: "Fes-me justícia contra l'home amb qui tinc un
plet."
Durant molts dies el jutge no en feia cas, però finalment va
pensar: "Jo no tinc temor de Déu ni consideració pels homes,
però aquesta viuda m'amoïna tant que li hauré de fer justícia;
si no, anirà venint aquí fins que no podré aguantar més."» I el
Senyor va afegir: «Fixeu-vos què diu aquest jutge, que és
injust.
¿I Déu no farà justícia als seus elegits que clamen a ell de nit
i de dia? ¿Creieu que els tindrà esperant?
Us asseguro que els farà justícia molt aviat. Però el Fill de
l'home, quan vingui, ¿trobarà fe a la terra?»

Jesús fascina per la seva creativitat alhora d’inventar
paràboles sobre Déu, i ho fa a partir d’experiències de
la vida quotidiana o de la vida social coneguda per
tothom. A vegades les comparacions són en positiu:
Déu és com aquell pare compassiu amb el fill pròdig,
aquella dona que s’alegra per haver trobat la moneda
perduda, o aquell pastor que busca l’ovella esgarriada
fins a trobar-la (Lc 15). Però altres vegades les
comparacions les fa en negatiu, per contrast: hi ha
amics que actuen per no ser molestats ( Lc 11,5) o mals
jutges… i malgrat la seva mediocritat arriben a escoltar
les peticions dels necessitats: d’un amic, d’una viuda.
La conclusió és que si aquests personatges arriben a
actuar a favor del qui demana, molt més s’ha d’esperar
que Déu, que és bo, actuï i ajudi al necessitat, que faci
Justícia. “Si vosaltres que sou dolents sabeu donar coses
bones als vostres fills, molt més el Pare del cel donarà
l’Esperit Sant als qui l’hi demanen” (Lc 11,13).
L’Evangelista Lluc recopila aquesta paràbola sobre la
imatge de Déu, i amant com és de la vida de pregària,
en fa un motiu per estimular la vida espiritual: aquesta
nova idea de Déu ens ha d’encoratjar a la pregària
confiada, persistent, sense defallir. Déu farà justícia, o
ara, o al final del temps quan Jesús tornarà; Déu ens
donarà l’Esperit quan el necessitem, si perseverem en la
pregària.
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 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA
Il·lustració de Eugene Burnand a “Les paràboles” (1908), dels
editors francesos Berger i Levrault.

“The persistent widow” James B. Janknegt (2017)
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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 preguntes:
* Quines imatges de Déu trobem en les paràboles de

 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:
PER CRÉIXER MÉS,
i el treball del Sínode: Caminar junts – participació - missió

Jesús? Són aquestes les que configuren la nostra imatge
personal de Déu?

* Tenim a l’abast suficients espais on ajuntar-nos per pregar i fer
una experiència profunda de Déu com el mostra Jesús?

* Quines imatges tradicionals o populars de Déu caldria

* Creieu que els nostres espais litúrgics comunitaris traspuen el
sentit de Déu que té Jesús? Tenim alguna cosa del seu esperit
poètic, de “conta contes”, creatiu, quan expressem la nostra fe?

purificar si tenim en compte aquesta paràbola de Jesús?
* Hem tingut alguna vegada l’Experiència de rebre

* La fe en que al final Déu farà justícia, ens pot fer més pacífics i
pacificadors?

l’Esperit Sant, quan ho hem demanat amb insistència?
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.

