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DECIDIR JUNTS

8
PISTES PER A LA REFLEXIÓ

Moment personal
Dóna’t un temps de silenci per reflexionar sobre les preguntes següents: 

 u Quines coses provoquen a la nostra família –a la nostra parella– dificultats per decidir?
 u Quin dels dos (pare-mare) pren decisions, generalment?
 u Cadascú de nosaltres té el propi sector en el qual decideix?
 u Quin de nosaltres arriba més fàcilment a decidir? Això com afecta la nostra relació?
 u Tornam normalment sobre les decisions preses?
 u Valoram com una cosa important decidir junts, com a pare i mare?
 u Què hauríem de fer concretament per millorar la nostra capacitat de decidir junts?

Moment en parella
Cercau un temps per poder compartir amb la parella la reflexió anterior. Després intentau recordar 
un moment d’una decisió delicada que heu hagut de prendre com a parella, com a pares... 

A partir d’aquesta experiència de decisió, vos suggerim que ara hi reflexioneu. Vos poden ajudar 
aquestes preguntes: 
 
 • Com va ser el procés de decisió? 
 • I a partir d’aquesta experiència, quins creis que són els elements que s’han de tenir 
 en compte a l’hora de prendre una decisió en família?

TEXT DEL NOU TESTAMENT
Jo 1,35-39

Primers deixebles
L’endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles i, fixant la mirada en 
Jesús que passava, va exclamar:
--Mireu l’anyell de Déu!
Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. 38 Jesús es girà i, en veure que 
el seguien, els preguntà:
--Què busqueu?
Ells li digueren:
--Rabí —que vol dir «mestre»—, on t’estàs?
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Els respon:
--Veniu i ho veureu.
Ells hi anaren, veieren on s’estava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap a les quatre de la 
tarda.

COMENTARI
Els deixebles prenen la decisió que canviarà per sempre les seves vides: 
es decideixen per Jesús... 

Per aquells deixebles Jesús segueix essent un desconegut, però en sentir Joan Baptista que els 
indica “Mirau l’anyell de Déu”, alguna cosa es desperta en el seu interior. Abandonen el que fins 
ara ha estat el seu profeta i mestre, i “segueixen Jesús”. S’aparten del Baptista i comencen un camí 
nou. Encara no saben on els pot portar aquest desconegut, però ja estan darrere els seus passos. 
Així comença gairebé sempre el seguiment de Jesús. D’alguna manera, així estam començant 
també nosaltres aquest camí. On ens portarà Jesús?

Durant un cert temps caminen en silenci. No hi ha hagut encara un veritable contacte amb Jesús. 
Només expectació. Jesús trenca el silenci i els fa una pregunta no gens fàcil de contestar: “Què 
cercau?”. Què esperau de mi? Per què em seguiu precisament a mi? Hi ha coses que s’han 
d’aclarir des del començament: què cercau en orientar la nostra vida en direcció a Jesús?

Els dos deixebles li responen amb una altra pregunta: “Rabí, on habites?”, quin és el secret de la 
teva vida?, què és viure per a tu? Jesús no es queda en el desert amb el Baptista. Els està en-
caminant cap a un lloc nou: on viu? Sembla que no van cercant en Jesús noves doctrines. Volen 
aprendre un mode diferent de viure. Aprendre a viure com Ell, aprendre a viure amb Ell.

Jesús els respon directament: “veniu i ho veureu”. Viviu vosaltres mateixos l’experiència. No cer-
queu informació externa d’altres. Veniu a viure amb mi i descobrireu com visc, des d’on orient la 
meva vida, a què em dedic i què és el que em fa viure així. Només convivint amb Jesús apren-
drem  a viure com ell. Aquest és el pas decisiu que hem de fer. Aquesta és la gran decisió. Això 
és entrar en el camí de Jesús. 

Els deixebles escolten Jesús i prenen la decisió que canviarà per sempre les seves vides: “van 
marxar amb ell, van veure on vivia i es van quedar amb ell aquell dia”. S’obliden del Baptista, dei-
xen altres camins i se’n van amb Jesús. Entren en contacte amb el lloc on viu ell. S’introdueixen en 
el seu món. Estan passant a la zona de la llum, de la vida i de la llibertat que irradia Jesús. Aquesta 
experiència directa els fa “quedar-se” amb ell. 

L’evangelista Joan dóna molta importància al que està succeint. Assenyala fins i tot l’hora: “Eren 
les quatre de l’horabaixa”. Està naixent la petita comunitat de Jesús. Estam sentint les primeres 
paraules que pronuncia Jesús en aquest evangeli: el primer diàleg que té amb els qui comencen a 
seguir-lo. En poques paraules se’ns diu l’essencial, millor que no pas amb moltes paraules compli-
cades. Què és allò decisiu en prendre la decisió de seguir Jesús?

El primer és cercar. Quan una persona no cerca res i es conforma amb “anar tirant”, repetint sem-
pre el mateix, és difícil que trobi alguna cosa gran en la vida. En una postura d’indiferència, apatia 
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o escepticisme no és possible seguir Jesús. 

L’important no és cercar quelcom, sinó cercar algú. Allò decisiu no és conèixer més coses sobre 
Jesús, tenir més dades, penetrar amb més clarividència en la doctrina cristiana, sinó trobar-nos amb 
la seva persona viva. És el contacte personal amb ell el que ens atrau a seguir-lo i el que transforma 
la nostra vida. 

Dit d’una altra manera més concreta, necessitam experimentar que Jesús ens fa bé, que revifa el 
nostre esperit, que introdueix en la nostra vida una alegria diferent, que ens infon una força descone-
guda per a viure amb responsabilitat i esperança. Si anam vivint aquesta experiència, començarem a 
adonar-nos del poc que creim en ell i de com de malament havíem entès fins ara les coses.

Però el punt decisiu per seguir Jesús és aprendre a viure com viu ell, encara que sigui de manera 
pobra i senzilla. Creure en el que ell va creure, donar importància a allò que ell en donava, interessar-
nos pel que ell es va interessar. Mirar la vida com la mira Jesús, tractar les persones com ell les trac-
ta, acollir, escoltar i acompanyar com ell ho fa. Confiar en Déu com ell hi confia, resar com ell resa, 
contagiar esperança com ell la contagia. 

José Antonio Pagola, Grups de Jesús, Barcelona, Claret, 2014, pp. 43-44 (text adaptat)

PISTES PER A LA REFLEXIÓ A PARTIR DE LA PARAULA DE DÉU

Què vaig cercant jo en la vida? ¿Seguretat, tranquil·litat, amor, benestar...? Què és el primer que cerc 
cada matí? En tenc prou? Necessit alguna cosa més?

Què he cercat durant aquests anys en Jesús? I en aquests moments, què cerc en ell? Què esper 
d’ell? Ho tenc clar dins mi? ¿Puc aquests dies posar-me sincerament davant Jesús per a concretar 
millor la meva decisió de cercar-lo? 

Conversa amb Jesús. Parla amb Jesús del que cerques en aquest moment de la teva vida. 


