Recés. Pallejà 20 de febrer de 1999
Ramon M. Bosch
LA CONVERSIÓ; CRIDA I ATREVIMENT
Et sonen aquestes paraules?
- “La nostra no és una moral d’esclaus, sinó de fills”
Intenta rellegir les paraules del dimecres de cendra amb aquesta
afirmació de fons: “converteix-te i creu en l’Evangeli”.
Podríem fer-ne una paràfrasi: “Mira al teu voltant, busca Jesús, el
germà gran, i retorna amb Ell vers el Pare que t’espera”.
La CONVERSIÓ no és una qüestió de diccionari: és una experiència, experiència de
Déu Pare, conduïts a ella per Jesucrist.
* La conversió no pot quedar reduïda a un mer canvi de vida: al fi i al cap la vida que
tenim és un do de Déu. És que potser s’ha equivocat amb nosaltres i volem que
torni a fer un nou intent?.
És en la vida que tenim, a través de la personalitat que hem adquirit i, enmig
dels nostres tics més arrelats que hem de realitzar la conversió.
* La conversió cristiana és “girar-se vers...”, “adherir-se a...”, “canviar de direcció
vers...”, “retornar a...”. I l’objecte d’aquestes accions és Crist.
Convertir-se no és canviar de vida, sinó canviar el Senyor de la nostra vida.
Prendre el tren de la pròpia existència i situar-lo en la via de l’Evangeli (Joan
14,1.6).
* En la conversió no neix una nova realitat, sinó que la realitat esdevé tal i com Déu
l’ha creada. D’alguna manera la conversió fa més neta la nostra mirada, més
afinada la nostra acció, més profund el nostre amor, més afermada la joia, més
transparent el testimoni.
No es transforma tant el QUE SOC, com...
el PER A QUI SOC.
el SENTIT DEL QUE SOC.
el FRUIT DEL QUE SOC.
* La conversió te lloc en la fe: resposta de l’home a la iniciativa de Déu. Una fe que
sempre està en creixement, però que hom te... el qui viu constantment plantejant-se
l’accés a la fe, no sortirà mai dels primers passos.
* Partim d’unes certeses en la fe:
Déu és amor.
Som estimats.
Som lliures.
La conversió ens portarà al trobament de la nostra llibertat amb ’lAmor de Déu,
amarant-se d’ell tots els racons de ’lexistència. Ens cal però, convertir primer la
nostra llibertat... fer el pas de viure-la com SER LLIURES DE, vers el SER LLIURES
PER A... La fe és obediència. No pas una obediència cega i menystenidora de la

llibertat, sinó l’obediència a la paraula autènticament humanitzadora, donadora de
plenitud.
LA CONVERSIÓ DEMANA UNES CONDICIONS
* LA FE: Acollir amb cor obert el Regne de Déu.
Convertit és aquell que ha esdevingut imatge viva i transparent de
Crist.
Gàlates 2,20: “Ja no visc, és Crist qui viu en mi”.
* LA RECTITUD DE LA VOLUNTAT:
Fa estimar
Fa buscar el bé.
Fa buscar la veritat.
Fa humil.
* VIURE EN LA GRATUÏTAT: Déu te la primera paraula.

PER PREGAR UNA ESTONA EN EL SILENCI
- Quines coses, anhels, ídols... “senyoregen” encara la meva vida? Potser tot gira
tant al voltant meu que em costa l’abandonament en mans de Déu?
- De quina manera m’adono que creixerà la meva joia en la mesura que converteixi,
giri, la meva vida cap a Jesús? És la crida de les Benaurances (Mateu 5,1-12)
- Llegeix la paràbola dels dos germans a Mateu 21,28-32: les dues actituds, de
quina manera identifiquen la teva vida?

EL CAPVESPRE: L’HORA DE LA INTIMITAT DE DÉU
Avui moltes persones, especialment joves, viuen la mística de la nit (si es pot
anomenar d’aquesta manera). D’una banda deu tenir un significat trencador amb el
que sembla l’ordre lògic del ritme de vida, però, en si, la nit, el capvespre, te uns
ressons que la fan especialment oberta a experiències profundes:
- l’hora de la intimitat.
- l’hora en que el temps perd velocitat.
- l’hora del recolliment
- l’hora en que la fatiga fa emergir l’espontaneïtat.
- l’hora que ningú regeix.
Jesús va ser un amant de l’hora del capvespre. La reserva per a esdeveniments
importants: fins i tot en el moment de la seva mort en ple migdia el sol s’eclipsa.
La Quaresma ens demana l’experiència del capvespre de Jesús.
L’HORA DE LA CONVERSA EN PROFUNDITAT
Jesús es troba de nit amb Nicodem (Joan 3,1-21)
* Nicodem es meravella pel misteri de Jesús.
* Jesús fa comprendre el significat profund de l’acció que realitza.
* Jesús convida a deixar-se portar per l’Esperit.
* Nicodem manifesta el seu dubte.
* Jesús il·lumina el coneixement i fa conèixer l’amor salvador de Déu.
Com és la nostra conversa amb Jesús?
Què cerquem quan ens acostem a l’Evangeli?
Hi anem amb respostes fetes o ens deixem interpel·lar i il·luminar?
Com és la nostra conversa de fe?
Parlem de la nostra fe?
Tenim alg ú o alguns àmbits amb qui compartir els nostres creixements?
L’HORA DE LA PREGÀRIA APOSTÒLICA
Enmig del tràfec evangelitzador, Jesús es retira a pregar (Marc 1,35-39)
* El dia de Jesús ha sigut atabalador i ple. No regateja res a qui el precisa.
Treu hores del seu repòs per pregar.
* Busca la solitud: és necessari l’encontre amb el Pare per treure forces en
ordre a la missió.
* Tothom el busca, però ell sap que comunica al Pare de qui està ple.
* De la pregària en neix la missió.
El temps de la pregària:
El busquem? Posem els mitjans necessaris per trobar-lo?
Com trobem la solitud avui?
La qualitat de la nostra pregària:

Ens posa en relació amb el Pare?, o és un mer donar voltes sobre nosaltres
mateixos?
Ens acostem a pregar amb el convenciment que som enviats?
L’HORA DE LA PROVA I EL DISCERNIMENT
Jesús enfronta en la nit el discerniment dava nt la creu. El moment de la fidelitat
(Marc14,32-42). És la pregària de Getsemaní.
* Discernir, l’actitud fonamental del cristià: veure en cada moment quina és la
resposta de fidelitat al Crist i al seu Evangeli. Fins a quin punt assumim de
debò la creu que comporta la crida de la fe.
* Jesús pren distància dels seus: el discerniment és una actitud profunda i
personal.
* En el discerniment s’hi barregen els sentiments de tristesa i d’esperança; de
feblesa i de fortalesa; de decisió i de dubte.
* Cal saber molt bé quin és el punt de referència. Jesús no el dubta: és el
Pare i la seva voluntat.
* Novament emergeix la solitud, ara però, és diferent... és la solitud de la
incomprensió. Aquesta fa basarda i revolta.
* Cal decisió i força d’esperit per assumir el camí que neix del sincer
discerniment.
Davant la realitat:
Quins discerniments em demanen un major esforç de fidelitat?
Fins a quin punt posem de manifest que no tot és igual en el camí de
l’Evangeli?
El fruit del discerniment:
Com assumim la creu que a vegades comporta l’opció pel Crist?
Com vivim la incomprensió que sovint comporta la fidelitat a la fe?.

PER COMPARTIR EN GRUP
Escolliu un dels capvespres de Jesús. Llegiu atentament el text proposat i compartiu
el fruit que doni en vosaltres l’Evangeli a partir de les qüestions que tanquen cada
apartat.
No es tracta de fer un examen on s’han de respondre totes les preguntes...
aprofundiu en aquells aspectes que més us ajudin.

