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PAUTA PER RESPONDRE L’ENQUESTA
"L’ACO estem en un moment de replantejament, de renovació, d’actualització. Per això, el
proper Consell hauria de ser una aturada per mirar a on som i cap a on volem anar, sense
por i sent molt sincers. En definitiva, un Veure a partir de cadascú, per arribar a un gran
Veure col·lectiu. Hem de construir i decidir col·lectivament cap a on hem d’anar"
Jesús, el cep veritable (Jn 15, 1-8)
1 »Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. 2 Les sarments que no donen fruit,
* el Pare les talla, * però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més. 3
Vosaltres ja sou nets * gràcies a la paraula que us he comunicat. 4 Estigueu en mi com jo
estic en vosaltres. * Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit,
tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. 5 Jo sóc el cep i vosaltres les
sarments. El qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res.
* 6 Si algú no està en mi, és llençat fora i s’asseca com les sarments. Les sarments, un cop
seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen. * 7 Si esteu en mi i les meves paraules resten
en vosaltres, * podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. * 8 La glòria del meu Pare
és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.

A l'Antic Testament, la vinya és el poble que Déu cuida, i del que espera fruit.
Aquí la vinya és Jesús. L'enfoc canvia. Ara la pregunta és si estem entroncats en Ell, i per
tant donem fruit, o anem a la nostra, i ens ressequem?
La preparació del consell és una mirada sobre el cep, està sobrecarregat?, cal esporgar
algunes fulles?, quines? L'enquesta demana per tant seriositat, un temps per fer-la, un
esforç per reflectir la veritat, el que estem vivint als nostres equips, a la zona, al
moviment (per això se'ns diu que si anem a cobrir l'expedient ho deixem per a un altre
moment).
Però és molt més que un estudi sociològic.
Podem recordar un altre text: Els deixebles d'Emmaús, que s'havien fet il·lusions i ara
veuen el seu projecte en crisi, i van repassant amb un altre caminant, el que han viscut...
Tot fent això es van descobrint vius, compartint la taula, la vida, amb Jesús. Amb un cor
que els crema per dins, a punt per tornar corrents i compartir amb els companys el que
han viscut i acabar sortint junts per donar-ne testimoni.
Aquesta enquesta ens ha de servir per conèixer la veritat del moviment, des de l'àmbit
personal, al més col·lectiu... però sobretot per sentir bategar aquest cor que crema,
per sentir córrer la saba pels sarments, per tenir pressa per compartir amb altres
el que vivim.
Com diu el salm 85 "La fidelitat i l'amor es trobaran" (o "Amor y verdad se han dado
cita").

