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Pregària
El Senyor és el meu pastor:
no em manca res.
SALMS 23 (22)

“El Senyor és el meu pastor:
no em manca res.
Em fa descansar en prats deliciosos,
em mena al repòs vora l’aigua,
i allí em retorna.
Em guia per camins segurs,
per amor del seu nom;
ni que passi per la vall tenebrosa,
no tinc por de cap mal.
Tu, Senyor, ets vora meu:
la teva vara i el teu bastó
em donen confiança.

La força de l’aigua

Davant meu pares taula tu mateix
enfront dels enemics;
m’has ungit el cap amb perfums,
omples a vessar la meva copa.
Ben cert, tota la vida m’acompanyen
la teva bondat i el teu amor.
I viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.”

Introducció

w

En aquesta fitxa volem aprofundir en tot allò
que com a joves és inherent a nosaltres: la
creativitat, la il·lusió, els projectes, les decisions, l’empenta... Quan un és jove forja amb
la seva esperança el seu futur: amb els seus
estudis, amb les seves amistats i relacions,
amb la seva vocació... És un moment certament engrescador i important per a cadascú,
per això és fonamental fer-ho de la millor
manera, a la llum del que Déu segur ens parla al fons del cor, perquè Déu sempre vol el
millor per nosaltres! Per això comptem amb
el millor aliat i la millor força: l’Esperit Sant!
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Comprem espelmes d’aniversari
de es que quan les bufes i s’apaguen,
al cap de poc es tornen a encendre.
Tingueu preparades les que cregueu
oportunes per a cada grup. A veure
qui les pot apagar amb més rapidesa.
Molts cops confonem la força amb la força física, quan en
el fons, la força més gran és la
força interior: de l’amor, la voluntat,
els principis... i aquí és on trobem
la força de l’Esperit. L’aire amb què
han apagat les espelmes es pot
relacionar amb la força de l’Esperit
que habita a dins d’ells, sent també
la força que ens ajuda a apagar
tants focs-dificultats en la nostra vida.

‘‘

Els anys arruguen la pell,
però renunciar a l’entusiasme
arrugar l’anima

‘‘

Dinàmica
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Un nobel de la pau va afirmar: “Els anys arruguen la
pell, però renunciar a l’entusiasme arruga l’ànima” (Albert
Schweitzer). Certament, l’entusiasme ens permet viure amb
un cor jove, amb força i vitalitat, talment com si fóssim un
riu que es troba a l’inici del seu recorregut. La joventut, viscuda amb creativitat i il·lusió, esdevé una etapa de canvis
increïbles, en la qual tot sembla possible.

És des d’aquest entusiasme i empenta que volem
mirar el futur. Perquè la vida ens porta, ja ara, a prendre
decisions. Decisions que han d’orientar el nostre caminar
en funció dels estudis, de la professió, de qui compartirà
la nostra vida.. Així anem forjant els nostres projectes, que
poden ser més concrets o més ambigus, més ambiciosos o
més resignats. Ara bé, tenim clara una premissa a la que segurament hi estarem tots d’acord: les nostres decisions no
poden fonamentar-se en la por, ja que aquesta sempre ens
paralitza. És més, si volem somniar en gran, en projectes
esperançadors i veritables, hem de confiar-los a aquell que
ens diu una i una altra vegada: “No tingueu por”. Sí, així ens
ho diu Jesús, perquè és qui més ens coneix, qui sap per què
som aquí, i quina missió tenim.
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En aquest sentit el Papa Francesc ens adreça unes
sàvies paraules que hem de gravar a foc (té més raó que
un sant!): “Romangueu estables en el camí de la fe amb una
esperança ferma en el Senyor. Aquí hi ha el secret del nostre
camí. Ell ens dóna el valor per a caminar a contra corrent.
Ho esteu escoltant, joves: caminar contra corrent. Això fa bé
al cor, però cal ser valents per anar contra corrent i ell ens
dóna aquesta força. Amb ell podem fer coses grans i sentirem el goig de ser deixebles seus, testimonis seus. Aposteu pels grans ideals, per les coses grans. Els cristians no
hem estat escollits pel Senyor per a petiteses. Hem d’anar
sempre més enllà, envers les coses grans. Joves, poseu en
joc la vostra vida per ideals grans”.
No dubtem mai d’això: Déu amb el seu Esperit Sant
en dóna saviesa i discerniment per dur a terme aquests
grans ideals. Ell superarà sempre les nostres previsions de
futur i les nostres pors, perquè amb Ell res és impossible.
L’Esperit Sant esdevindrà així la nostra força, per emprendre
el camí de la vida (amb els seus goigs i les seves fragilitats), que ha de ser camí de servei, de pregària interior, de
celebració joiosa de la nostra fe. El nostre caminar serà
així aquest riu ple de força que beu de la mateixa vida de
Jesús, que és la Vida. D’aquesta manera podrem donar molt
de fruit des de l’alegria de l’Amor i la vida en plenitud.
Acabem amb una curiositat. Si busquem al diccionari
etimològic la paraula “entusiasme”, ens trobarem amb una
grata sorpresa: prové de la unió de tres paraules gregues
que signifiquen juntes alè interior de Déu. No renunciem
doncs a viure amb entusiasme, no renunciem doncs a viure
impulsats per l’Esperit de Déu.

‘‘

No renunciem a viure amb
entusiasme

‘‘

Xerrada - testimoni

Preguntes a
treballar
1.

N

Quan penses en el teu futur, quines
tres coses et preocupen més?

2.

I quines tres t’il·lusionen més?

3.

Quins poden ser aquests grans
ideals dels que ens parla el Papa
Francesc?

4.

Com podem malbaratar la nostra
força? Com podem fer-la fructificar?

5.

A la vida hi ha alegries i sofriments, alts i baixos, oportunitats i
contratemps.
De qui o de què et refies? On està
dipositada la teva força i la teva
esperança?
* TAMBÉ POTS LLEGIR:

e

YouCat:
115. Amb quins apel·latius i quins
símbols es manifesta l’Esperit
Sant?
* TAMBÉ POTS CONSULTAR:

e

Catecisme Testimonis del Senyor:
cap 23 (p.141): “Jesús promet i envía
l’Esperit Sant”
cap. 28 (p.176): “L’aigua, signe de
l’amor salvador de Déu”
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