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Pregària
Només en Déu reposa
la meva ànima.
SALMS 62 (61)

“Només en Déu reposa la meva ànima
d’ell em ve la salvació.
Només ell és la roca que em salva,
el castell on em trobo segur.
Fins quan us llançareu contra un home
vosaltres, tots junts, per enderrocar-lo,
com una muralla a punt de caure,
com una tàpia que s’esfondra?
Sols pensen com podran enganyar,
com podran tirar-me a terra;
mentre beneeixen amb la boca,
maleeixen dintre seu. Pausa
Reposa només en Déu, ànima meva;
d’ell em ve tota esperança.
Només ell és la roca que em salva,
el castell on em trobo segur.

El sediment

En Déu tinc la salvació i la glòria,
és la meva roca inexpugnable;
trobo en Déu el meu refugi.
Vosaltres, poble seu, confieu sempre en ell,
esplaieu davant d’ell el vostre cor:
Déu és el nostre refugi. Pausa
La gent senzilla són com el fum,
i els nobles són només aparença:
tots plegats a les balances
no pesen més que el vent.
No us refieu de guanys injustos,
no us il·lusioneu amb béns robats.
Si augmentàveu les riqueses,
no hi poseu el cor.
Déu ha parlat,
i jo he entès dues coses:
que de Déu és el poder
i que l’amor és del Senyor;
i que tu pagues a cadascú
segons les seves obres.”

Introducció

w

En la vida de cadascú, anem rebent sediments, petjades, marques, que ens deixen les
persones amb les quals convivim en el nostre
dia a dia: els pares, avis, germans, professors,
catequistes, mossens, amics... No som illes,
vivim en comunió, en relació exterior i interior
amb els altres, i també amb Déu. Convé discernir aquelles petjades bones que Déu i els
altres deixen en nosaltres i ens configuren tal
com som, amb les nostres virtuts i característiques.
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Cada jove haurà de donar una
peça de roba a l’animador: abric,
gorro, bufanda, guants... L’animador
es situarà en un extrem de l’espai, i
en l’altre hi haurà el grup en fila índia.
Aniran fent relleus, i cada vegada que
un arribi on és l’animador, aquest li
donarà una peça de roba que s’haurà
de posar, quan aquest arribi on és el
grup, li haurà de posar al següent:
la que ha rebut ell, i les que ha anat
rebent dels altres. El primer haurà
començat amb una peça, el segon la
que haurà rebut del primer i la que li
haurà posat l’animador, i així
successivament.
Cada persona som diferents,
i deixem petjades diferents en
el cor i al vida de cadascú. Per
això en el joc cadascú ha deixat
la seva presència amb una peça
diferent de roba. L’últim del grup,
haurà rebut totes les presències. Per això és important saber
aprendre dels altres totes les coses bones i positives que poden
arrelar en el nostre interior.
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Doncs bé, aquesta obertura esdevé realment veritable quan som capaços d’interactuar amb Déu. És aleshores
que ens adonem, per Jesús, que som incondicionalment estimats per Déu Pare d’una manera única i irrepetible. I això
ho canvia tot, ja des de l’inici. Perquè ja des del Baptisme hem
estat marcats per l’Amor de Déu. Sí, a través de les aigües baptismals, hem estat transformats. És com si ens haguessin canviat

el sistema operatiu de la nostra existència. I és per aquesta
raó, que el software instal·lat des d’aleshores ens configura
segons una manera de ser nova: Som fills de Déu gràcies a
Jesús, que ha donat la vida per nosaltres. I descobrim així
que som germans i que podem estimar com Déu ens estima.
Per tant, formem part d’una gran família, l’Església, que és
signe del Regne de Déu en el món.
Tot això és possible per l’Esperit Sant, que ens permet viure la comunió d’Amor amb Déu i els germans. Perquè,
diguem-ho clar, hem estat marcats pel foc de l’Esperit, que
és la petjada de Déu en nosaltres (es viu això d’una manera
explícita en la Confirmació). I aquest Esperit, com un riu de
vida, diposita en nosaltres uns “sediments” molt concrets,
que ens donen una fisonomia pròpia. Sant Pau els anomena
fruits de l’Esperit: amor, goig, pau, paciència, benvolença,
bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un mateix.

‘‘

L’Esperit Sant ens permet viure
la comunió d’Amor amb Déu i
els germans

La conclusió per tant és clara. L’Esperit Sant fa de
la nostra vida una terra bona, també per als altres, on els
fruits creixen i alimenten a molts, perquè abans nosaltres
hem estat alimentats i enriquits pels dons de Déu. No podem oblidar en aquest sentit les paraules de Jesús: Sigueu
llum del món, i sal de la terra. I si som llum i sal, l’Esperit
Sant deixarà petjada en els altres a través nostre. Per tant,
un dels reptes de la nostra vida és aprendre a reconèixer la
petjada de Déu que portem dins per tal de comprendre’ns
i comprendre als altres, i així descobrir que l’Esperit és la
força d’Amor que Déu ens regala, per a transformar el nostre
interior i el món sencer.

‘‘

L’Esperit Sant fa de la
nostra vida terra bona

‘‘

Dinàmica
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Comencem amb un mica de geologia d’estar per
casa. Es defineix la sedimentació com el procediment a
través del qual els materials sòlids es dipositen en determinades zones (per exemple al fons d’un riu) fins al punt
que, en alguns casos, poden marcar la fisonomia i aspecte
de la zona. Aquesta breu explicació ens serveix per introduir
una dimensió important en el nostre creixement personal:
vivim situacions o esdeveniments en el camí de la vida que
ens van marcant i que anem acumulant en la motxilla de
l’experiència pròpia. Uns “sediments” que ens van configurant i donant una personalitat concreta. No tots els sediments tenen la mateixa importància, per suposat. Té una
rellevància especial tot allò que hem rebut del caliu de la
família, de l’aprenentatge a l’escola, de l’amistat autèntica...
La nostra vida és, en aquest sentit, un continu interactuar a
través de les relacions personals (positives, però a vegades
també negatives), i això ens va forjant. En altres paraules,
la persona humana és un ser que té precisament la seva
grandesa en la seva obertura als altres, mentre que la seva
destrucció prové del seu tancament en el propi egoisme.
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‘‘

Xerrada. El Sediment

Preguntes a
treballar
1.

N

Pensa quines petjades viuen en
tu, bones i dolentes. Què t’han
ensenyat aquestes petjades?
Quines trobes a faltar?.

2.

Pensa quines petjades has deixat
tu en els altres, bones i dolentes.
Què els han ensenyat aquestes
petjades, quines troben a faltar de
tu?

3.

A vegades hi ha sediments que
viuen en nosaltres que ens fan
mal, com podem reconciliar-los
amb el que som, donar-los sentit i
transformar-los? Qui o què ens hi
pot ajudar?

4.

De qui o de què ens enriquim? On
anem a cercar allò que ens va configurant a la vida? De qui o de què
et refies?

5.

Et conscient que tot el que dius, fas
i vius, t’afecta a tu, als altres i al
món sencer? Cerca algun exemple
concret i les seves conseqüències,
que posin de manifest aquesta interrelació en tots tres nivells.

