
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un dia més, em preparo per aprendre de Jesús, contemplant el seu evangeli. Faig silenci, 

respiro a fons i li pregunto: què em vols ensenyar?  

• Escolta el que va passar una vegada, en temps de Jesús: 

(Adaptació de Jn 2, 13-25) 

Jesús normalment era un home tranquil i de bon humor. Però, quan havia d’enfadar-se, 

també ho feia. Això és el que va passar un dia que va entrar al temple i va trobar un munt 

de gent venent coses, estafant-se uns als altres, aprofitant-se dels que tenien necessitat. 

Llavors, es va enfadar moltíssim. Fins i tot va tombar alguna de les parades i es va 

enfrontar  amb els venedors i els va dir: «Esteu convertint la casa de Déu en un 

supermercat!».  

Alguns jueus es van enfadar amb Jesús i li deien que no tenia dret a fer-ho. Però ell els va 

respondre dient: «El temple de debò no són les pedres, ni les normes, ni les parets. El 

temple de debò, ja ho veureu, soc jo. Perquè, quan la gent em miri a mi, veurà Déu». 

Ells es van sorprendre molt pel que deia; i, la veritat és que no ho entenien del tot. 

Diumenge 07-març-21 

• Quasi des que va néixer, Jesús va sentir que Déu li era molt proper. Fins i tot s’atrevia a dir-li 

papa. Sabia que Déu era bo i volia estar allà per a tots. 

• Per això, quan aquell dia va arribar al temple i va trobar tota aquella gentada aprofitant-se del 

Déu Pare, posant preu a les coses de Déu, va sentir com si l’estiguessin insultant de la pitjor 

manera. I es va enfadar de debò. No era una rabieta capriciosa; allò li feia mal en el fons del cor. 

• Llavors va muntar tot aquell aldarull: va tombar algunes parades; va escridassar els venedors; no 

li va importar que els vigilants del temple es fixessin en Ell i l’acusessin. 

• Li va semblar més important denunciar el que estava passant, perquè dir la veritat fa que el món 

sigui millor. També molts jesuïtes, companys de Jesús, les han passat magres per dir la veritat. 

• I la veritat que es va atrevir a contar Jesús és que no importen tant els temples de pedra com 

mirar-lo a Ell per veure Déu. 

• Potser estàs sorprès de veure Jesús així d’enfadat. Amb el record del que acabes d’escoltar, 

tanca els ulls, respira fons i mirem d’imaginar què és el que li va poder passar per dintre aquell 

dia. 



 
 

 

 
 

Acabem amb una pregària de comiat, repetint la frase: Jesús, en tu puc veure Déu Pare. 
 

Quan em sembla que no entenc res... Jesús, en tu puc veure Déu Pare. 
Quan no sé gaire bé què he de fer... Jesús, en tu puc veure Déu Pare. 
Quan sé que he de dir la veritat... Jesús, en tu puc veure Déu Pare. 
Quan cal ser valent... Jesús, en tu puc veure Déu Pare. 

 
Jesús, que et conegui, 

perquè, si et conec, t’estimaré. 

Jesús, que t’estimi, 

perquè, si t’estimo, et seguiré. 
 

Et seguiré (Worship) 
 

On tu vas, jo hi vaig. On tu vius, jo hi visc. 
Quan tu et mous, jo em moc. 

Et seguiré. 
 

Els teus camins són bons, són camins segurs. 
Només a Tu et seguiré. 

Saps millor que jo allò que em convé. 
Només en Tu confiaré 

 

 
On tu vas, jo hi vaig. 
On tu vius, jo hi visc. 

Quan tu et mous, jo em moc. 
Et seguiré. 

Si estimes de cor, jo també ho faré. 
Si perdo la vida, et seguiré, et seguiré. 

 
2. Ets el meu camí, ets la veritat. 
Vull conèixer els teus viaranys, 

perquè si et conec jo t’estimaré; 
i si t’estimo, et seguiré, 

només a Tu. 
 

3. En tu trobo vida per sempre. 
En tu trobo la meva llibertat. 

En tu trobo l’alegria més plena  
i et seguiré. 

 
 

 

 

 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta  per Júlia Fernández, Olivia 
Morodo, Frederic Porta i Pepo Santamaría de Jesuïtes Sant Gervasi - 

Escola Infant Jesús, que han posat la veu en off al projecte. 

• Justament això és el que tu estàs fent ara. Estàs mirant Jesús, escoltant la seva paraula, 

recordant la seva vida, aprenent el que Ell va fer.  

• Com sant Ignasi i tants altres sants, que van fixar-se molt en Jesús i van voler assemblar-

s’hi i viure com Ell va viure. 

• Jesús ens ensenya que Déu vol estar aquí per a tots, no només per a unes poques persones. 

Per això es va enfadar tant en el temple. Pensa-ho i repeteix per dins aquest pensament: 

Déu és un pare bo per a tots... 


