Llegir l’evangeli esdevé pels cristians una brúixola, compartit ens ajuda a descobrir la vida de Jesús feta missatge, un missatge que esdevé crida i seguiment.
Allò que Jesús deixa als seus amics i deixebles, ens ho diu també a nosaltres, per
la força i la veritat de la resurrecció. La seva lectura interioritzada ens condueix
cap al camí d’Amor que ens marca Jesús.
Potser t’has preguntat alguna vegada: què
haig de fer amb la meva vida? A continuació
veurem com el jove de l’evangeli també tenia
inquietuds a la seva ànima. Havia decidit trencar amb coses. Segurament tenia amics que
no havien fet la mateixa opció, amagats en
l’egoisme, els plaers, la violència, la indiferència davant el sofriment dels altres. Però ell
s’atansa a Jesús i li pregunta què ha de fer...


Un jove anà a trobar Jesús i va preguntar-li:
--Mestre, quina cosa bona haig de fer per a obtenir la vida eterna?
Jesús li digué:
--Per què em preguntes sobre el que és bo? Un de sol és bo. Si vols entrar a la vida, guarda els manaments.
Ell li preguntà:
--Quins?
Jesús li respongué:
-- No matis, no cometis adulteri, no robis, no acusis ningú falsament,
honra el pare i la mare, i estima els altres com a tu mateix.
El jove li va dir:
--Tot això ja ho he complert. Què em falta encara?
Jesús li respongué:
--Si vols ser perfecte, vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. Després vine i segueix-me.
Quan aquell jove va sentir aquestes paraules, se n'anà tot trist, perquè
tenia molts béns.
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De l’evangeli en podem confrontar moltes coses de la nostra vida. Et
plantegem fer de periodista pel diari Emaús. Cal fer una crònica sobre el
jove ric. Amb un altre jove del grup, agafeu aquest qüestionari i contesteu les preguntes que el mateix evangeli ens suggereix. Veureu una primera columna que ens orienta en el text i la segona part que us anima a
preguntar i també donar respostes.

JESÚS I EL JOVE

JESÚS
En Camí

JOVE
- Ric
- Corre al seu encontre
- S’agenolla
- Pregunta: Què he de fer per tenir la
vida eterna?
- Li diu «Mestre bo»

JESÚS
- Respon: Només Déu és bo
- Recorda els manaments

JOVE
- Contesta: «Mestre els he complert
des de nen»
- Pregunta insinuada: Què més puc
fer?
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JESÚS I JO
VEIG A JESÚS EN CAMÍ
- Què em suggereix la imatge del
camí?
- Què buscarà Jesús? A qui? Per
què?

M’ATANSO A ELL...
- De què sóc ric?
- Vaig a l’encontre amb Jesús?
- Què faig davant Jesús? M’agenollo?
- Quins paraules em surten del cor?
- Com l’anomeno?

JESÚS EM PARLA
- Què em diu Jesús?
- Com em parla de Déu?
- Crec en el Déu bo de qui em parla?
- Quins consells em dóna Jesús?

RESPONC
- Puc respondre com aquell jove
que ha complert els manaments
des de nen?
- Li pregunto sincerament a Jesús,
què més puc fer?


JESÚS I JO

JESÚS I EL JOVE

JESÚS EM MIRA, M’ESTIMA I
EM PARLA

JESÚS
- El mira
- L’estima
- Li diu: «Vés, ven tot. Dóna-ho als
pobres i tindràs un tresor... Vine i
segueix-me »

JOVE

- Crec que Jesús em mira i m’estima?
- Accepto la seva invitació?
- Vull seguir a Jesús?
- Què puc oferir a Jesús?

JO EM DECIDEIXO DAVANT D’ELL...

- Al sentir això s’entristí
- Se n’anà perquè era molt ric,
havia de fer-se pobre.

- Quines coses m’impedeixen seguir a Crist?
- Sóc pobre? Necessito a Déu
- Quines coses concretes haig de donar per
seguir-lo?


Proposem fer un cine-fòrum. Veure amb el grup la pel·lícula La Casa de mi vida que ens pot
ajudar a veure com el canvi, l’amor, les relacions milloren quan algú ens estima primer i ens implica en el projecte. Podem fer el paral·lelisme amb joves que tenen moltes coses però no fan
opcions de fons.
SINOPSI
Es tracta d'una pel·lícula que estableix la metàfora entre la casa i la vida d'un home
que s'enfronta a una malaltia terminal i mira la seva vida anterior com una ruïna. Al
primer que ha d'implicar en el projecte és el seu únic fill: Sam. Aquest es troba en
una situació crítica: insatisfet personalment, dependent de la drogues. A poc a poc
el pare entrarà en comunicació amb el seu fill i li explicarà la història de la seva vida.

Com veus les relacions familiars que es donen? Què creieu que provoca el canvi del
fill gran? Podeu seguir comentant vosaltres!
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Jesús, El Fill de Déu «va passar pel món fent el bé». Jesús no li recrimina la
seva riquesa al jove, sinó que li parla sobre l’autenticitat amb què cadascú
ha de viure la seva vida. L’autenticitat com a bona intenció: «Mestre bo,
què haig de fer per tenir la vida eterna?» Seria pervers un jove que no
s’expressés en termes de molta autenticitat i veracitat a l’hora de parlar
d’intencions, fins i tot a l’hora de judicar el que l’envolta.
Dir grans paraules, grans definicions sense escales de grisos ni matisos, es
propi de l’edat juvenil. Però, ens identifiquem amb aquestes maneres de
veure la autenticitat?
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A vegades confonem autenticitat amb autojustificació: «jo ja sóc així», faig les
coses tal com sóc, espontànies («tot això ho he complert des de jove»). Jo sóc
legal… és que vols que sigui fals? Ho diem quan ens volen fer canviar de pensament, i a vegades quan, tenint raó qui ens increpa … no estem per canvis. Quan
som capaços de deixar les nostres seguretats podem aportar molt als altres. Et
convidem a veure aquest vídeo i a pensar en quines coses podem fer pels altres…
Aquests joves viuen una trobada diferent…
https://www.youtube.com/watch?v=qaRTk3G4kpk

Em sento lliure o visc molt lligat a les meves coses? (No perdem
temps entenent la llibertat com el fet de sortir fins a les tantes,
anem a la llibertat de debò!).
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Viure en la veritat, en l’amor als pobres, ens fa vulnerables, compromesos i febles
i això provoca la fugida… a vegades l’autenticitat, confon les seves lletres amb
l’autojustificació. Jesús ens estima fins a l’extrem, i ens demana si el volem correspondre… Ens deixem interpel·lar? Em sento autèntic? M’hi veuen els altres?
Deixo que Jesús faci camí amb mi?

Et proposem que facis un decàleg personal de coses que, de menys a més, creus
que són imprescindibles en el moment que vius per a fer un camí amb Jesús.
Una bona brúixola per fer-los serà llegir els 10 manaments i les benaurances.
No vulguis quedar bé amb tu mateix, sigues honest i intenta posar en un lloc visible les teves opcions. Llegeix-les sovint i prega-les com a part d’un projecte
personal. No cal que les comparteixis amb ningú.
Un exemple: Número 10 del meu decàleg: aquesta setmana estic disposat a dialogar amb els pares quan tingui necessitat.


La pregària està adreçada cap a la confiança de Maria, aquella que va
saber escoltar el que Déu volia d’Ella i acollir-ho en el seu cor. Mira,
considera, contempla i transforma’t!
Ambientació: L’espai s’hauria d’ambientar amb una icona de la Mare de Déu, espelmes i
disposar-nos en un ambient senzill i recollit. A l’entrada, es pot donar a cada persona una espelma
amb una frase de la pregària que trobareu més avall. Quan aquesta frase es llegeixi s’ha d’apagar
l’espelma. A poc a poc totes les espelmes s’aniran apagant excepte les que il·luminin la icona de la
Mare de Déu. Una música suau de fons sobre Maria (CD De la ciutat Estel, CTF) ens hi ajudarà. Us
convidem a seure, a tancar els ulls i pensar en la senzillesa de la nostra vida.

Invoquem l’Esperit sant
Veniu, Esperit Sant, ompliu el cor dels que ens hem reunit per a pregar i enceneu-hi la
flama del vostre amor. Vine Esperit Sant. Ensenya'ns a mirar de manera nova la vida, el
món i, sobretot, les persones. Que aprenguem a mirar com Jesús mirava els que pateixen,
els que ploren, els que cauen, els que viuen sols i oblidats. Si canvia la nostra mirada,
canviarà també el cor i el rostre de la teva Església. Els deixebles de Jesús irradiarem millor
la seva proximitat, la seva comprensió i solidaritat envers els més necessitats. Ens
semblarem més al nostre Mestre i Senyor.

CANT
PREGÀRIA SANTA MARIA DEL «SÍ»
(Cal donar un fragment a cada jove)
Santa Maria, Verge de l'Anunciació
que amb el vostre SI generós
féreu present a Déu enmig de la humanitat,
feu-nos testimonis de l'Evangeli
enmig del nostre món angoixat.

Santa Maria, Verge de Canà
que amb el vostre SI amical
preparàreu el primer signe del vostre Fill,
feu-nos atents, promptes i decidits
per fer néixer el goig en la vida dels altres.

Santa Maria, Verge del Magníficat
que amb el vostre SI amatent
portàreu la Bona Nova entre els vostres parents i amics,
feu-nos portadors d'alegria
en el cor de tots els nostres germans.

Santa Maria, Verge de la Creu
que amb el vostre SI esperançat
veiéreu sagnar el vostre Fill,
feu-nos compartir, fraternalment,
els sofriments per un món nou.

Santa Maria, Verge de Natzaret
que amb el vostre SI silenciós
omplíreu de joia i claredat la vostra família,
feu-nos amants de la pregària,
del caliu de la llar i de les coses petites.

Santa Maria, Verge de l'Assumpció
que amb el vostre SÍ total
rebéreu la glòria de la benaurança, en el cos i en
l'ànima, sigueu, per nosaltres, models d'esperança
ferma, imatge viva del nostre futur en Déu.

PARE NOSTRE

CANT - AQUÍ EM TENS
Canta la Teva Fe
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