
Com Jesús dinamitza (acompanya) “el seu equip” 
ACO   Claretians de Vic, 9.4.16 

 

Prèvies: 
-Admiració per tots els responsables d’equips i consiliaris. Avui sou perles escasses. 

-Em fou més fàcil fa cinc anys que avui. Cada vegada ho veig més difícil, per misteriós i 
complex. Em costa més. Abans sabia més què fer, cap on fer anar. 

-L’altre és una persona, és sagrada, una imatge de Déu (i si l’erro?), un misteri, un univers. Què 
fer davant d’ella? 

-És massa exigent acompanyar. 
-El títol seria: Com “veig” que Jesús acompanya. 

-Qui va acompanyar Jesús?: L’Esperit, els malalts, els deixebles, les colles esporàdiques de 
seguidors... 

-L’acompanyar un grup no està gens deslligat d’acompanyar tot aquell que trobem cada dia. El 
títol més global i encertat seria: Com Jesús acompanya els qui troba? 

-Jesús ens acompanya en l’acompanyament. 
 
1- Introducció: 
-Avui estem en temps de tècniques, d’eficàcia, de dinàmiques de grup, de contagi d’energies, de 
feelings dins del grup, de trobar el bon lideratge, del lloc de cadascun... És important i cal 
treballar-ho. Si no hi ha un bon responsable, organització, repàs de la dinàmica, no sortirà bé. 
No n’hi ha prou amb la bona voluntat.  

D’acord, però situats en el camp de l’evangeli, en el terreny de la fe, de Jesús, de l’Esperit, 
estem en una altra dimensió, que és la central. Qui ANIMA un equip d’ACO és Jesús, l’Esperit, 
no un responsable. No crec que Jesús fos un crack en tècniques. Tot això és com a l’Església: si 
els líders no funcionen tot se’n ressent, però és l’Esperit qui la porta. 

- El mateix títol “Com Jesús acompanya-dinamitza el grup” deu haver de ser entès així: Com 
Jesús comunica el seu Esperit, com contagia la seva experiència de relació amb el Pare, com els 
fa seguidors i testimonis seus. No és fàcil, i sovint perillós, aplicar a l’evangeli esquemes 
nostres: quines tècniques utilitza Jesús, com fa dinàmiques de grup, p.e. Això no ho sé veure 
fàcilment en l’evangeli; m’hi acosto amb respecte i inseguretat. 

- He seguit tot l’evangeli de Lluc, i no és massa abundant allò que Jesús diu al seu grupet. És 
difícil saber si s’adreça a tothom o al seu equip. Els caps. 9è i 22è són molt explícits, i en menor 
grau el 5, 6, 8, 12. 

-Diré el que he trobat seguint el vostre encàrrec, tot fent un EdE en Lluc. Us convido a fer-ho. 

 
2- Punt de partida: com estava el grup, FEBLESES dels seus deixebles: (és un grup molt 
humà, feble, condicionat; no l’entenien; vivien en un altre món, el dels normals). 
8,24: ens enfonsem (tempesta)... On és la vostra fe?... Qui és aquest..? 
8,43ss: però si tota la gent t’envolta i t’empeny (hemorroïsa). 



9,12: acomiada la gent. 
9,44-46: no entenien què volia dir (anunciava la passió); començaren a rumiar qui era el més 
important. 
9,53ss: que baixi foc (no els havien acollit); Jesús es va girar i els va renyar. 
 
 
Els quatre punts que segueixen tenen una aparença de simplement humans, no teològics, de no 
misteri. Recordem que allò teològic no pot estar desenganxat de la vida. P.e: St. Ireneu diu: la 
glòria de Déu és que l’home visqui (que el pobre visqui, corregia Mons. Romero; i Ch. Peguy: 
creuen que estan en l’etern perquè no estan en allò temporal; com que no estan amb l’home, 
creuen que estan en Déu. I encara, D. Bonhoeffer: Ni Déu sense el proïsme, ni el proïsme sense 
Déu.) 
 

3- DINAMITZA AMB EL TESTIMONI DE LA SEVA VIDA, obres i paraules: en tots els 
capítols de Lc hi ha relació amb els marginats o necessitats, constantment es retira a la 
muntanya a pregar, a vegades amb els deixebles, camina cap a Jerusalem i els ho diu (passió i 
mort anunciada diferents vegades); té enfrontaments amb les autoritats religioses i civils; les 
paràboles com a eina pedagògica; vida austera i radical... 
 
 
4- Es passaven moltes estones junts. CONVIUEN: 
6,1.12: passaven pels sembrats, arrencaven espigues (caminaven i caminaven junts, hores i 
hores)... Se n’anà a pregar a la muntanya i cridà els seus deixebles, després baixà i s’aturà en un 
indret pla. 
7,11: se n’anà a un poble anomenat Naïm. L’acompanyaven els seus deixebles. 
8,1: anava per cada vila i poble predicant... i l’acompanyaven els dotze 
8,9: el seus deixebles li preguntaven què volia dir aquella paràbola (el sembrador). A ells, els ho 
explica. 
8,22: un dia va pujar en una barca amb els seus deixebles. Passem a l’altra riba. 
9,10: se’ls endugué tots sols a un poble anomenat Betsaida (tornant de la missió) 
9,18: feia pregària en un lloc apartat i els seus deixebles eren amb ell 
9,28: Tabor 
11,1: Jesús pregava i un deixeble li digué: Senyor, ensenya’ns a pregar 
Passava estones amb els deixebles. 
 
 
5- Els CRIDA, ELS CONVIDA I ELS FA OFERTES EXIGENTS, en situacions difícils: 
5,11: tornaren les barques a terra, ho deixaren tot i el van seguir 
5,27: Leví, assegut al lloc de recaptació... Segueix-me. Ell ho deixà tot... 
9, 3-6: no porteu res pel camí... 
9,58ss: et seguiré a tot arreu. Les guineus tenen caus i els ocells,...no té on reposar el cap. Deixa 
que els morts enterrin els seus morts; ...ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada... 



10,1-12: missió dels 72: anyells enmig de llops, ni bossa ni sarró, ni sandàlies; mengeu del que 
us donin. 
12,4ss: no tingueu por dels qui maten el cos,...aquell qui em negui serà negat,...quan us 
condueixin a les sinagogues no us preocupeu de com us defensareu,...no us preocupeu del 
menjar,..ni del vestit... 
 
 
6- Els dóna CONFIANÇA, RESPONSABILITATS, els fa CONFIDÈNCIES: 
9,1ss: els donà poder i autoritat, la seva, per treure dimonis i guarir malalties. I els envià a 
anunciar el Regne de Déu i curar malalts. Són ambaixadors de Jesús. 
9,18: qui diu la gent que sóc jo? (enmig de la pregària en un lloc apartat) 
9,44: Graveu bé dins vostre...: el Fill de l’Home ha de ser entregat en mans dels homes. 
18,31: va prendre a part els dotze i els digué: ara pugem a Jerusalem,... l’insultaran, l’assotaran, 
el mataran,...Ells no van comprendre res d’això. 
22,7ss: el dia dels Àzims...sacrificar l’Anyell Pasqual, Jesús envià Pere i Joan... 
22,28.30: vosaltres sou els qui heu perseverat amb mi...menjareu i beureu a la meva taula en el 
meu regne 
24,34.36.42.48: realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó...36Mentre parlaven 
d’això Jesús es presentà enmig d’ells...41Teniu res per menjar? Ells li van donar un tros de peix 
a la brasa i se’l va menjar davant d’ells...48Vosaltres sou els meus testimonis...(Comparteix la 
resurrecció i els en fa testimonis. No hi ha major confiança) 
 
 
- Aquest any de la Misericòrdia: les obres de misericòrdia són maneres d’acompanyar, són 
obres d’acompanyament. Especialment la mania central del papa Francesc: la TENDRESA, 
com a resum de tot acompanyament. 
 
- Acabem amb el text de Tolstoi, La mort d’Ivan Ilitx, on Gueràssim (mugic, servent, figuració 
de Jesús) acompanya amb gran tendresa i esperit de servei el seu amo. 
 
Treball en grup: 
-Com acompanya Jesús tenint presents: les febleses, el testimoni de vida, la convivència, la 
crida i oferta exigents, la confiança-confidències, en Lc 22 i 24 


