DIARI DEL PELEGRÍ
Ei! Ja som a mig camí!
.. una pregunta?
Que penses que trobaràs quan entris a una església o a
algun temple religiós?
Segurament... silenci, imatges, pintures... un espai que et
convida a la pregària, a trobar-te amb Déu, oi?
Doncs, saps? Jesús, quan va entrar al Temple de
Jerusalem, també hi va trobar un munt de coses que el
destorbaven.
I va veure que calia " fer neteja" .
Saps? Jesús ve a parlar-nos al cor.
Però, quan ve,... què hi troba?
Potser cal que facis un xic de " neteja" perquè el trobi a
punt?
veritat?
Quines actituds, sentiments, pensaments.. creus que et
destorben de trobar-te amb Jesús?
De què et cal " fer neteja" ?

Què ens diu la Paraula de Déu?
De l'evangeli segons sant Joan: (Jn 2, 13-25)
Era a prop la Pasqua dels jueus, i Jesús va pujar a
Jerusalem. En el recinte del temple va trobar els venedors
de vedells, de moltons i de coloms, i els canvistes
asseguts als seus llocs. Llavors es va fer un fuet de cordes
i els tragué tots fora del temple, tant els moltons com els
vedells. Va tirar per terra les monedes dels canvistes i els
va abocar les taules; i digué als venedors de coloms: Traieu això d'aquí! No convertiu en mercat la casa del
meu Pare!

Tercera etapa
e
Senyor, Jesús, ajudeu-m
r,
co
eu
m
a fer neteja, en el
em
de tot allò que no
deixa estimar-vos.

Jesús els contestà: -Destruïu aquest santuari,
i en tres dies l'aixecaré.
Els jueus replicaren:-Aquest santuari ha estat construït en
quaranta-sis anys, i tu el vols aixecar en tres dies?
Però ell es referia al santuari del seu cos. Per això, quan
va ressuscitar d'entre els morts, els seus deixebles
recordaren que havia dit això, i van creure en l'Escriptura
i
en
la
paraula
de
Jesús.
Mentre era a Jerusalem durant els dies de la festa de
Pasqua, molts, veient els senyals prodigiosos que feia,
van creure en el seu nom. Però Jesús no es fiava d'ells,
perquè els coneixia tots i no necessitava que ningú li
digués què són els homes: ell sabia prou què hi ha en el

PER ORIENTAR-TE EN EL CAMÍ...
Jesús ens vol ajudar a refer la nostra vida, a fer-la
nova. Fer neteja de tot el que ens fa nosa a l'hora
d'estimar-lo a Ell i als companys. Li agradaria que no
omplíssim més el nostre cor d'egoismes, enveges,
rancúnies,... Que no ens quedéssim encantats mirantnos el melic, i féssim sempre lloc a les persones que
vinguessin
a
la
nostra
vida.
Però... ei! no tinguis por! Jesús no ve pas amb un fuet
de cordes com a l'evangeli que hem llegit! Saps? Ell
sempre ve a tu amb misericòrdia, tendresa,
estimant... Ell vol ajudar-nos a créixer, a ser feliços de
veritat. Per això ens anima a fer de la nostra vida, del
nostre cor, un veritable temple de Déu.
Anem per feina?
Pensa-hi. Per on et cal començar a «fer neteja»?
Què pots fer, aquesta setmana, per apropar-te més a
alguna persona dels qui t’envolta i demostrar-li la
teva estimació i amistat?

EL MEU COMPROMÍS
DE CONVERSIÓ

Els seus deixebles recordaren allò que diu l'Escriptura: El cor de cadascú.
zel del teu temple em consumeix.
Llavors els jueus el van interrogar:-Amb quin senyal ens
demostres que pots obrar així?
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De la muntanya al nostre temple

