Estudi d’Evangeli

Lluc 12, 22-34 Confiança i neguit (Mt 6,25-34)
GRUPS COLLSEROLA I MARGES
ZONA DE MONTSERRAT
22Després

digué als seus deixebles:
–Per això us dic: No us preocupeu per
la vida, pensant què menjareu, ni pel cos,
pensant com us vestireu. 23La vida val més
que el menjar, i el cos més que el vestit.
24Fixeu-vos en els corbs: no sembren ni
seguen, no tenen rebost ni graner, i Déu
els alimenta. I vosaltres valeu molt més
que els ocells! 25¿Qui de vosaltres, per
més que s'hi esforci, pot allargar d'un sol
instant la seva vida? 26Així, doncs, si no
podeu aconseguir ni una cosa tan petita,
per què us preocupeu de les altres?
27Fixeu-vos com creixen les flors: no
treballen ni filen, però us asseguro que ni
Salomó, amb tota la seva magnificència,
no anava vestit com cap d'elles. 28I si
l'herba, que avui és al camp i demà la tiren
al foc, Déu la vesteix així, molt més farà
per vosaltres, gent de poca fe. 29No
busqueu, doncs, què menjareu o què
beureu, ni en passeu ànsia. 30Això, tots els
pagans ho busquen amb neguit, però el
vostre Pare ja sap prou que en teniu
necessitat. 31Vosaltres, busqueu més aviat
el seu Regne, i això us ho donarà de més a
més.
32»No tinguis por, petit ramat, que el
vostre Pare es complau a donar-vos el
Regne. 33Veneu els vostres béns i doneu
els diners com a almoina. Procureu-vos
bosses que no es facin malbé, reuniu-vos
al cel un tresor que no s'acabi; allà, els
lladres no s'hi acosten, ni les arnes no
destrossen res. 34Perquè on teniu el tresor,
hi tindreu el cor.

Ens hem reunit 17 persones (8 de Marges
i 9 de Collserola) incloent-hi el consiliari
mossèn Jaume Grané.
Comencem la trobada amb una pregària i
l’acabem amb una LLETANIA que fem
tots i totes.
***
Quines crides i reptes ens planteja la
lectura d’aquest Evangeli? Quin és el
tresor que dóna sentit a la nostra vida?
L’estil de vida que ens proposa l’ACO és
una oportunitat. Visquem-ho tot com una
oportunitat, abandonem les rutines i no
ens neguitegem; per aconseguir allò bàsic
per viure, fem-ho sense ànsia. No tinguem
por, siguem lliures, i cerquem amb
confiança allò que té valor “el regne”,
perquè Déu és feliç quan nosaltres
progressem.
Per comunicar-nos amb Jesús, es millor
dejunar de tot allò que no ens deixa viure
amb Ell; ens cal estar alerta, amb atenció,
amb disponibilitat... No es tracta de
medicar-nos més, ni de posar pedaços a la
nostra vida, convertim el dejuni en una
festa per poder estar amb el nuvi!... Els
signes de Jesús sempre són signes de vida:
el vi (fa festa) el pa (aliment de vida) i ens
proposa compartir-los. La vida la porta “el
regne” i es va desplegant progressivament.
Viure plenament al servei dels altres ens
dóna felicitat i junts construïm “el regne”.
Jesús ens diu: ”reuniu un tresor que no
s’acabi... perquè on teniu el tresor, hi
tindreu el cor”. El tresor que no s’acaba és
un do que ens cal acollir, no l’hem de
guanyar, no està a les nostres mans,
acceptem els nostres límits. El nostre Déu,
que és pare i mare, ja sap el que
necessitem.
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