I si poguéssim parlar amb
Jesús?

Aquí tens un diàleg imaginari entre tu i Jesús, llegeix-lo a poc a poc i
personalitza’l amb la teva vida.
Jesús: Hola N., com estàs? Estic content de que estiguis tant a prop meu!
No saps les ganes que tenia de que ens trobéssim! Ho estic esperant des
de fa molt de temps. Crec que ens hem de conèixer més.
Jo: Hola Jesús... però és possible parlar amb tu? Existeixes?... Seria molt
maco parlar amb tu, de veritat que m’agradaria... Però és possible?...
Jesús: Estic molt acostumat a que em facin aquestes preguntes. Crec que
quasi tothom me les ha fetes. Me les prenc com un repte. M’agradaria
que en aquesta estona experimentessis la meva presència. És una
presència real, però una mica diferent. Acceptes el repte? Només
necessito que m’obris una mica el cor... una petita escletxa.
Jo: D’acord, accepto el repte, però m’has d’explicar una mica més com es
nota la teva presència.

Jesús: La meva presència l’aniràs notant de mica en mica. Quan entro en
el cor d’una persona li dono una pau suau, un goig que es va infiltrant en
ella, una esperança per la vida que fa que tingui un lluminós optimisme...
A vegades és una sentiment molt especial i intens en el cor d’aquella
persona. Tingues paciència..., espera i confia en mi.
Jo: Jesús, precisament del meu cor et volia parlar.
Jesús: Digues, com descriuries el teu cor?
Jo: És difícil d’explicar, i és una cosa que quasi no explico... però molts
cops la vida se’m torna gris. Es parla molt de ser feliç però no sempre és
tant fàcil... També estic inquiet, no acabo d’estar bé amb mi mateix. Per
què la vida és tant complicada? Per què la relació amb els altres es fa tant
difícil? A vegades no sé per on tirar.
Jesús: Tens tota la raó... a vegades els odis, les ferides de la vida pesen
tant... ens fan tant de mal...
Jo: Sí, sí, una de les meves sensacions és que tinc el cor ferit. El passat
pesa molt... M’agradaria superar coses, però costa tant... que ho deixo per
impossible. Sembla com si aquestes parts negatives han vingut per
quedar-se. Com m’agradaria curar el meu cor ferit!
Jesús: Et comprenc perfectament, i m’agradaria ajudar-te. Si m’ho
permets, és clar... Conec el teu cor. Sé tot el que has patit a la vida, les
situacions que t’han fet mal, els qui s’han portat malament amb tu, les
experiències que t’han creat frustració... Però tot i això, tu i la teva vida
sou preciosos als meus ulls.
Jo: Doncs si tant ho sabies, per què no has intervingut?
Jesús: He estat sempre al teu costat, he plorat amb tu i tants cops he
volgut abraçar-te... De veritat que ho he fet. He fet tot el que he pogut,
però ara puc fer més...
Jo: Què vols dir que ara pots fer?
Jesús: Mira N., jo puc guarir les ferides del passat. El mal fet, no es pot
canviar, però puc posar llum on abans hi havia foscor, puc crear
reconciliació on abans hi havia guerra, puc posar consol on abans hi
havia llàgrimes i plor...
Jo: Això sona molt bé, però com ho pots fer i per què has trigat tant a ferho?

Jesús: L’important és que ara ho puc fer. Només has de confiar una mica
en mi: com ho van fer el cecs que vaig curar, els leprosos que vaig
purificar, els invàlids que van caminar... Sense una mica de fe, és difícil.
Jo: Jesús m’agradaria tenir aquesta fe, però em costa... Ajuda’m a tenir fe!
Ajuda’m a creure i a confiar en tu!
Jesús: He vingut a comunicar-te vida, la meva vida, he vingut per a que
tinguis la meva vida nova en abundància. Aquesta vida és com una aigua
que s’infiltra en tu i que tot ho saneja, tot ho renova. Jo de la mort i de la
foscor en sé treure resurrecció, llum, vida... Si obres una mica el teu cor,
podré donar-te la meva aigua que és capaç de guarir.
Jo: Jesús, dóna’m d’aquesta aigua; Jesús, omple’m de tu, vessa sobre les
meves ferides el teu ungüent; Jesús, dóna’m vida. (repeteix aquestes

pregàries...)
Jesús: Vine, omple’t del meu Esperit! Inunda’t de la meva vida! Deixa que
faci en tu noves totes les coses! Enfonsa’t en la meva pau i en la meva
llum! Jo sóc el teu Salvador.
Jo: Gràcies Jesús perquè la meva vida t’importa, per ser tant especial als
teus ulls. Jesús, m’agradaria conèixer-te més, m’agradaria saber més de
tu, que fóssim amics. Ajuda’m a que això sigui possible. Jesús, vull seguirte.
Jesús: N., no m’has de convèncer, tinc un gran desig de que ens estimem
més. Tu ets la meva vida, la meva alegria. Ets tant important per a mi!
Jo: Jesús, cuida la meva vida i el meu futur, em poso a les teves mans.
Agafa’m de la mà, abraça’m! Caminem junts!
Jesús: Caminem junts! Jo seré amb tu, dia rere dia fins a la fi del món.

Continua ara tu aquest diàleg amb Jesús amb les teves paraules, repeteix
les frases que més t’han tocat el cor, o queda’t en silenci descansant amb
Jesús...
Si vols continuar fent una conversa amb Jesús cada dia, baixa’t
l’Aplicació per Android i IOS “Rezando voy” (per fer 12 minuts de
pregària guiada cada dia).

