LA RESURRECCIÓ I ELS JOVES
"Com Jesús pot ajudar a sortir de les situacions de mort"
A partir de Joan 21, 1-14
Ramon M. Bosch
VERSETS 1-3:
- Pere se'n va de pesca: decideix sortir de l´apatia... pel text no sembla que estes
previst sortir a pescar aquella nit.
Primer sepulcre: por a l´arrencada. De fet la inseguretat ens immobilitza molt.
. Moltes coses que considerem situacions de mort, de fet són situacions
d´autodefensa, de mandreig, de temor davant l´esdevenidor o del quedar-nos sols
en l´intent.
- Davant la resurrecció, davant JC, primer cal vèncer aquests temors.
- A vegades la sortida cap a JC, cap a la vida, cap als altres, no te totes les
condicions per estar motivat, però també la persona te capacitat d´automotivar-se.
- Els altres deixebles van seguir la iniciativa de Pere: Pere sempre va ser un líder
per als seus companys:
. Qui són els nostres líders?, que n´esperem d´ells i què ens ofereixen?,... i
la nostra capacitat per al lideratge?
VERSETS 4-5:
- Més que trobar a Jesús, ell ens troba a nosaltres, però cal estar en el lloc... ell
mateix va dir a les dones del sepulcre "per què busqueu entre els morts aquell que
viu"
... no és absurd pensar en l´atractiu que te tot el que és referent a la
mort, espiritismes, i altres ocultismes.
Segon sepulcre: les mans buides.
- "No teniu res per a menjar", no teniu res per oferir?
- Ens ho diuen els altres: que hi ha en la teva vida que serveixi per alimentar a
algú... i de fams n'hi ha de moltes menes (companyia, amor autèntic, acció social,
respecte i responsabilitat...)
- Els deixebles van respondre "NO", i tu?
VERSET 6:
- Les accions autèntiques, fetes amb sinceritat, sortint de si mateix, no estan lliures
del fracàs. Molts cops les xarxes et poden sortir buides de l´aigua... una resposta
molt usual: "jo ja ho he intentat", "no hi ha res a fer", "ja ho deia jo".... en resum un
altre sepulcre:
Tercer sepulcre: el descoratjament
- Ser tenaç, tossut, retornar una i mil vegades... tot el que val la pena, mereix
diversos intents.
- I Jesús què hi fa amb tot això: no et tirarà les teves xarxes.
no t´evitarà la fatiga
... T´ha dit quín és el guany després dels intents: la vida autèntica. La que
no pots trobar en la teva vida petita i tancada, sinó en la donació: fa que creixi el
millor de tu, t´oxigena per dins, fa que una mica de món sigui nou...

VERSETS 7-11:
- Un pas al buit, però sabent de quí t´has fiat! Es l´única font de coneixement de
JC.
Quart sepulcre: l´afany de seguretat
Jesús no presenta credencials, només diu "segueix-me": el pas cap a Jesús és la
fe, guiada pels testimonis que l´han conegut i que han recollit els Evangelis.
- Només quan hom s´ha abandonat a ell sap de debò que ha fet JC en la seva
vida:
... sempre ha estat present allà, al costat seu.
... la taula ja estava preparada abans que arribéssim a la costa.
... ell cou, dona sabor, als peixos que hem pescat.
VERSETS 12-14:
- El grup ja és sencer: tothom s´hi reconeix.... els deixebles saben què és el que
poden, Jesús ocupa el seu lloc enmig d´ells... han sortit del darrer sepulcre.
Cinquè sepulcre: "Ja m´ho faré"
- La fe no mata l´espontaneitat humana, aprofita tots els recursos de la persona i
els potencïa, però te uns recursos que li són propis... són la memòria que es grava
en el cor de les persones, que ens constitueix com a deixebles...
... a Jesús els reconeixen en els gestos que li eren propis: eucaristia (fa
enmig d´ells un gest eucarístic).
... compartir un temps amb ell: pregària.
... fer camí plegats: ésser església.

`TREBALL DE GRUPS ARRAN DEL TEXT
Dividir-se en cinc grups (segons el nombre de participants algun grup es pot doblar)
A cada grup se li assignarà un dels "sepulcres" citat en la xerrada, i a cada grup se li donarà
un resum del que s´ha comentat.
Durant un temps (30 minuts):
a) Pensar una situació en la qual algun jove es vegi immers en aquella situació de sepulcre,
intentant, especialment, fixar-se en els motius pels quals es dona la situació.
b) Dialogar arran de les actituds o accions que el podrien ajudar a viure l´estil de la
resurrecció.
c) En forma de carta adreçada a aquest jove, resumir el fruit del diàleg.

POSADA EN COMÚ:
Cada grup llegeix la carta que ha fet.
Diàleg obert entorn a alguna qüestió que es pugui plantejar.

PREGARIA FINAL:
Crist no te mans: només te les nostres mans
per realitzar el seu treball avui.
Crist no te peus: només te els nostres peus
per guiar els homes pel seu camí.
Crist no te llavis: només te els nostres llavis
per a parlar d´ell als homes.
Crist no te ajuda: només te la nostra ajuda
per reunir els homes al voltant seu.
Nosaltres som l´únic missatge de Déu
escrit en fets i en paraules.
Nosaltres som la única Bíblia
que la gent pot llegir encara.

Avinyonet, 13 d´abril de 1996
Joves de l´arxiprestat de Sant Feliu de Llobregat.

Avinyonet, 3 d'abril de 1999
Pasqua Jove.- JARC

LA RESURRECCI Ó
La persona es fa preguntes:
* Preguntes funcionals: per a la vida quotidiana... sobre les petites eleccions de cada dia, o
sobre les possibilitats. Són en funció de les capacitats i possibilitats de cadascú.
* Preguntes de la ciència: són fruit de la curiositat i que som éssers intel·ligents... poden
entendre processos, podem encadenar fets, causes... podem tenir interès pel perquè.
* Preguntes pel sentit: els fets i situacions que vivim van més enllà del que podem constatar
i mesurar, tenen sentit... són bons o dolents, responen a la nostra idea del món... són
preguntes que ens transcendeixen... jo no sóc un mer cúmul de reaccions... el que visc va
més enllà de la meva “maquinària”....
- perquè del mal?
- perquè del sofriment?
- perquè de la felicitat?
- perquè de la vida?
- perquè de l’amor?
Aquí troba sentit la resposta de la fe... hom hi descobreix Déu. Hi respon des de la fe.
La resposta de Jesús: la resurrecció. La vida de les persones, estimada per Déu sense
barreres, ni la barrera de la mort.
Gratuïtat: igual com l’hem rebuda, serà ressuscitada.
PREGUNTES EN PETITS GRUPS
Quines preguntes ens venen davant: sofriment, mal, mort i felicitat?
Quines dificultats trobem a l’hora de parlar aquests temes?

