
 

 

 

Diàleg amb Jesús 
 
 

 [Jo]  Hola Jesús, fa temps que no estava a soles amb 

tu. No sé com anirà tot això... Però bé, faré 

l’esforç. Per cert, existeixes de veritat, o tot 

són paranoies meves? Ets real, o ets només un 

personatge antic?  

 [Jesús] Hola ______., efectivament existeixo, estic aquí, 

davant teu.  

 [Jo]:  ¿Què vols de mi? 

 [Jesús]:  Jo m’he fet home, per poder-te parlar a l’orella. M’agradaria que ara m’escoltessis. 

M’agradaria que ara volguessis estar amb mi amb tot el cor. Saps, jo parlo, parlo 

fluixet però en el cor. Fes ara silenci d’altres coses, en el teu interior i escolta la 

meva veu. 

 [Jo]:  Jesús et vull conèixer, però no sé com? «Jesús et vull conèixer» (repeteix vàries 

vagades això, des del fons del cor). 

 [Jesús]:  No m’has de convèncer. Jo vull que em coneguis. Fins ara potser m’has conegut 

teòricament, fins ara potser m’has seguit perquè t’ho deien els teus pares. Però 

això és conèixer per oïdes. Vull que em coneguis personalment. Vull trobar-me tu a 

tu, cara a cara amb tu. No sóc una teoria, sinó una persona! Si no tens un tracte 

personal amb mi, vol dir que encara no saps què vol dir ser cristià. Repeteixo, no 

sóc una teoria, sóc una persona. 

 [Jo]:  Si però, com es fa per entrar en contacte amb tu? Com puc sentir la teva veu? Com 

puc trobar-me amb tu si no et veig? 

 [Jesús]:  No veure’m no és un problema, ja que estic més a prop teu del que ho està et teu 

cor. Jo habito en tu, i tu en mi. És possible estar més a prop?  

 [Jesús]:  Vols estar davant meu? En el cel no estarà més a prop meu del que ho estàs quan 

estàs davant del sagrari. Allà està el meu cos, i on està el meu cos, allà estic jo. 

Qui toca el meu cos, em toca a mi. 

 [Jo]:  Crida des del fons del cor a Jesús: «JESÚS VULL CONÈIXER-TE» (repeteix això 

unes quantes vegades des del fons del cor). Crida al cel, demana al Senyor que et 

contesti. 

 [Jesús]:  Cridant des de dins del teu cor: «Aquí estic. I em moro de ganes de que ens 

coneguem». Mira sóc a la teva porta i truco. Obre’m, fes-me passar, parlem tu i jo, 

a soles... 

 [Jo]:  Quina sort poder estar a soles amb tu Jesús, poder parlar tranquil·lament amb tu, 

poder-te explicar les meves coses, poder escoltar la teva veu. S’està tant bé amb 

tu... (parla-li de les teves coses) 

 [Jo]:  Jesús ajuda’m, hi ha coses que em fan patir... hi ha coses que només les sabem tu i 

jo, ajuda’m amb la teva força a superar-les. (Explica-li el que t’inquieta) 

 



 [Jesús]:  No t’espantis de la creu. No permeto que la portis tu sol. Jo porto la teva creu amb 

tu. La creu et fa créixer, la creu et fa bo. Potser costa d’entendre però és així... Amb 

mi podràs portar la teva creu amb pau... 

 

  [Jo]:  Fes que en el meu cor no hi hagi res d’amarg, que no hi tingui lloc la rancúnia, ajuda’m 

a perdonar a aquesta persona que fa temps que em demanes que la perdoni però que 

jo no puc perdonar. Dona’m el teu amor per ella i així la podré estimar. 

 [Jo]:  Jesús vull ser teu. Et pertanyo (repeteix això unes quantes vegades).  

 [Jo]  Et dono la meva vida fes amb ella el que vulguis, tu que has donat la teva vida per mi. 

 [Jo]:  Jesús el meu cor té set de no sé què. No sé de què tinc set, només sé que tinc una set 

molt forta dins meu de felicitat, d’alegria, de bellesa, d’amor, de viure la vida amb 

intensitat...  

 [Jesús]:  Jo he creat el cor humà, i conec de què té set el teu cor. El teu cor té set de mi..... 

¿Et sorprèn? Doncs, així és .... Ja ho aniràs descobrint ... Jo sóc la teva Aigua Viva. 

Repeteixo: Jo sóc la teva Aigua Viva. Vols aigua viva? Jo te la dono. Tens set, vine a 

mi i beu, que el qui creu en mi mai més no tindrà set, sinó que del seu interior 

brollaran rius d’aigua viva. La felicitat que tant desitges, la felicitat que tens dret a 

assaborir, té un nom, un rostre: el meu. I no oblidis que estic amagat en l’eucaristia. 

La teva felicitat es troba amagada en mi, si vens a mi la descobriràs ... 

 [Jesús]:  T’estimo. Sí, sí, t’estimo. No em fa vergonya dir-t’ho. T’ho torno a dir: T’estimo. Ningú 

no t’estima tant com jo, ni els teus pares. 

 [Jesús]  Tens set de vida? Tens set d’alegria? Tens set de sentir amor en el teu cor? Jo t’ho 

dono. Només et demano una cosa: “segueix-me”, “fia’t de mi”, “vull ser el més 

important per al teu cor, com tu ho ets per al meu”. 

 

[Jesús]: «Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el 

Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets 

gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Així com les 

sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no 

esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de 

fruit, perquè sense mi no podeu fer res.  

[Jesús] Si algú se separa de mi, és llençat fora i s'asseca com les sarments. Les sarments, un cop 

seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen. Si esteu en mi i les meves paraules resten en 

vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que doneu 

molt de fruit i sigueu deixebles meus. Tal com el Pare m'estima, també jo us estimo a 

vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor. Si guardeu els meus manaments, us mantindreu en el 

meu amor, tal com jo guardo els manaments del meu Pare i em mantinc en el seu amor.  

[Jesús] Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui completa. 

Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té 

un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que 

jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit 

amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare. No m'heu escollit vosaltres a 

mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, i 

un fruit que duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho concedirà. Això 

us mano: que us estimeu els uns als altres» (Jn 15,1-17) 

[Jo]: Senyor gràcies per aquesta estona amb tu. Gràcies per aquesta estona de pregària. 

 

 


