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Quan el Senyor renovà la vida
de Sió.
SALMS 126 (125)

La vida

“Quan el Senyor renovà la vida de Sió,
ho crèiem un somni.
La nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits i de rialles.
Els altres pobles es deien:
«És magnífic el que el Senyor fa a favor d’ells!»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!
Renova la nostra vida, Senyor,
com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.
Sortien a sembrar tot plorant,
carregats amb la llavor;
i tornen cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes.”

Introducció

w

Jesús va passar per tot arreu fent el bé, donant vida amb el seu servei, bon caràcter,
relacions... Això és també el que volem fer els
cristians amb la nostra vida: donar vida! Fer
millor la vida dels altres, tenir una actitud de
servei i amor, que la nostra presència generi
benestar per als altres. Com a joves també hi
tenim molt a fer i a dir! Això és el testimoni
de fe! Cal que els joves valorin que la fe engendra vida en nosaltres i en els altres en la
mesura que és viscuda en tot allò que fem
i som: institut, família, amics, festa, treball,
parròquia, escola...
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Només podem engendrar
vida si en som testimonis i passem, comuniquem la raó de la
nostra fe als altres.

‘‘

Per què aquesta urgència? Vivim un temps en què
hi ha el perill de caure en una mena de letargia o anestèsia
col·lectiva, instal·lats en l’evasió consumista, i en un cert
pessimisme en comprovar que les expectatives s’esvaeixen
per la impossibilitat de trobar un ocupació estable, de dur a
terme els projectes de futur... Això crea una certa paràlisi,
que ens impedeix fins i tot de lluitar contra les injustícies,
en una societat on, per exemple, no són protegits els més
febles, o la desigualtat social va creixent i creixent... Cal
canviar aquest tendència. L’Esperit Sant ens demana precisament que siguem influencers d’optimisme, de valentia
combativa, de nova vitalitat. Per tant, no podem renunciar
al inconformisme creatiu tan propi de la nostra condició de
joves, que ens manté en tensió vers els més alts ideals.
Hem de ser protagonistes del canvi. Hem de ser apòstols del
Regne.

‘‘

4

L’Esperit Sant ens demana
que siguem influencers
d’optimisme, de valentia combativa, de nova vitalitat.

‘‘

En un extrem es situa
el grup en fila índia, i a l’altra
l’animador de joves. Hauran de
venir cap a l’animador com en
una cursa de relleus, quan arribi
el primer a l’animador, aquest li
dirà una frase de l’evangeli (la
que cregueu), i quan torni cap a
la fila del grup, el jove l’haurà de
dir al següent, així successivament. A veure quin és el grup que
ho fa més ràpid i ha estat capaç
de passar-se la frase de “la Bona
Nova” de manera més fidel.

Déu espera de nosaltres que
siguem vida nova

En aquest sentit, el Papa Francesc, a la JMJ de Rio,
va ser molt clar: “us demano que sigueu revolucionaris, us
demano que aneu contracorrent; sí, en això us demano que us
rebel·leu contra aquesta cultura del provisional, que, en el fons,
creu que vosaltres no sou capaços d’assumir responsabilitats,
creu que vosaltres no sou capaços d’estimar veritablement.
Jo tinc confiança en vosaltres, joves, i demano per vosaltres. Aventureu-vos a anar contracorrent. I aventureu-vos
també a ser feliços”.

‘‘

Joves. Aventureu-vos a anar
contracorrent

Jesús ens dóna la clau de la felicitat: la vida és do, i el
secret de la vida és donar-se. Així ens ho mostra a l’Evangeli.
Si no dónes vida (especialment als més necessitats), el cor
es rovella, es petrifica. Això ens permet entendre la nostra
vida com un enviament, com una missió per tal de donar
vida nova a totes les persones que ens envolten. Així ens
ho diu el Papa al seu darrer document Gaudete et Exsultate:
“necessites concebre la totalitat de la teva vida com una
missió. Intenta-ho escoltant Déu en l’oració i reconeixent els
signes que ell et dóna. Pregunta sempre a l’Esperit què espera Jesús de tu en cada moment de la teva existència i en
cada opció que hagis de prendre, per tal de discernir el lloc
que ocupa en la teva pròpia missió. I permetre-li que forgi
en tu aquest misteri personal que reflecteixi Jesucrist en el
món d’avui” ( n . 2 3 ) .

‘‘

Si no dónes vida, el cor es
rovella, es petrifica

‘‘

		

‘‘

Dinàmica
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Vam acabar la fitxa anterior afirmant que Déu ha fet
de nosaltres una terra bona, a través del Baptisme, per tal
de donar molt de fruit amb la força de l’Esperit Sant. Si això
és així (que ho és), aleshores podem afirmar ben fort i ben
clar aquesta frase: “És magnífic el que el Senyor fa a favor
nostre” ( S a l m 1 2 6 ) , perquè Déu ens ha beneit amb molts
dons, sí, amb molts «sediments» que ens configuren i que
ens han estat donats per què fructifiquin. Doncs no perdem
més temps! Ara és el moment de posar en acció aquests
dons. Sense demora. Déu espera de nosaltres que siguem
vida nova per a la societat, i ens dóna la seva ajuda per
aconseguir-ho.
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‘‘

Xerrada - testimoni

En definitiva, obrim el nostre cor per redescobrir la
vida nova que Crist que ens ha donat pel Baptisme. Fem-ho
tenint clara la nostra arrel i pertinència a l’Església: som un
poble que camina escoltant la Paraula de Déu per acollir-la,
fer-la fructificar, i transmetre-la a tothom. I sempre, no cal
dir-ho, des d’un Amor infinit i indestructible que ens permet
lluitar contra les injustícies del nostre món. Perquè nosaltres «hem posat l’esperança en el Déu viu» ( 1 T m 4 , 1 0 ) .
Fem sentir doncs la nostra veu, perquè al món ressoni la
veu de la fe, de l’alegria, de l’esperança, en un gran i renovat
impuls per portar la Bona Notícia del Regne. Així l’Esperit
Sant renovarà tota vida des del nostre amor compromès.

Preguntes a
treballar
1.

N

Quins dons he rebut de Déu?
Com els puc posar a treballar?

2.

Sóc conscient que tinc molt a dir
en la construcció del món? O és
més fàcil deixar-ho tot tal com
està? Val la pena treballar per allò
que un creu?

3.

Quines foscors dominen en el nostre món? Quines injustícies?

4.

Quines són les llums que més
poden il·luminar el nostre món?

5.

Amb què i com puc col·laborar amb
Jesús per fer visible el Regne de
Déu?
* TAMBÉ POTS LLEGIR:

e

YouCat:
118. Què va passar el dia de la Pentecosta?
* TAMBÉ POTS CONSULTAR:

e

Catecisme Testimonis del Senyor:
cap.24: “L’Esperit Sant dóna vida a
l’Església”
cap.27 (p.170): “Com canvia la vida
d’algú que s’ha convertit a Jesucrist?”

