Reconocer la presencia de Jesús en nuestro entorno.
Establecer similitudes entre la infancia de Jesús y la del niño actual.
Plantearnos nuestro grado de disponibilidad para escuchar a Jesús.
Fomentar nuestras actitudes y el carisma misionero en nuestro entorno.

Després vaig sentir la veu del Senyor que deia:
"Qui hi enviaré? Qui ens hi anirà?". Li vaig
respondre: "Aquí em tens. Envia-m'hi". (Is 6,8).
Aquest és el passatge central del lema del
Domund 2020, però en la infància de Jesús trobem un altre que ens pot ajudar a comprendre
aquest.
Però quan va sentir [Josep] a dir que Arquelau
regnava a Judea en lloc del seu pare Herodes,
tingué por d'anar-hi. Advertit en somnis, es retirà
a la regió de Galilea i se n'anà a viure en un poble
anomenat Natzaret. Així es va complir allò que
havien anunciat els profetes: «Li diran Natzarè.».
(Mt 2,22-23).

Benvinguts a una activitat de recerca. Prepara
la teva lupa i la teva llibreta de notes, perquè
hauràs d'esbrinar el misteri. Però tranquil, has
d'investigar sobre tu mateix. Et sembla fàcil?
Som-hi. Tracta de dibuixar un arbre. Ha de ser un
arbre ben gran i bonic, perquè aquest arbre
representarà la nostra vida. Pots dibuixar un com
el de la imatge; l'important és que tingui totes les
diferents parts: arrels, terra, tronc, branques,
fulles i fruits.

Per tant, i per a centrar-nos en el que volem
treballar, intentarem situar-nos. Per a dir "SÍ",
abans hem de dir "aquí em tens". Saps on estàs?
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Aquí ja pots pintar de color verd una mica

Les fulles són capaces de néixer de les branque

donant fruit. Són importantíssimes. Les teves f

persones importants que t'acompanyen. Són e

nectaran les teves branques (somnis) amb el te

en persones que són importants per a tu perqu

t'acosten a ser millor, que t'ajuden a créixer. Es
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Les branques al principi són petites i fines, i en algunes ocasions es
converteixen
en gruixudes i
resistents. Les
teves branques són els teus somnis;
allò que t'agradaria arribar a ser. Has
pensat com t'agradaria que fos la teva
vida als 30 anys? Vols ser policia, professor, tenir una família, ser missioner…? És moment d'escriure com voldries ser d'aquí a uns anys. Ah, i no
oblidis pensar si vols que en aquest
futur et continuï acompanyant Jesús.
Ell segur que vol, però i tu?
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5 més sobre Jesús?

Són el que sosté a l'arbre a la terra. És el primer que es forma i el que
fa que sigui tan resistent. Saps quines són les teves arrels? Investiga.
Pensa en els teus pares, els teus avis, el teu lloc de naixement, algunes
persones que potser ja no estan… Tots ells han fet que siguis qui ets
avui. Escriu els seus noms al costat de les arrels del teu arbre. Pensa
també en els pares de Jesús, en els seus avis. Saps qui eren?
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Ja tenim el nostre arbre. L'arbre de la teva vida. Ara et demanem que et
facis una pregunta: on està Déu en aquest arbre? Ets capaç de veure-ho?
En realitat, ens ha faltat una part de l'arbre. Una part que no es veu, però
que és la que li dóna vida i l'ajuda a créixer. La saba. Aquesta saba representa a Déu en la nostra vida. Si estem plens d'aquesta saba, plens de Déu,
podrem continuar creixent forts i plens de vida per a poder donar fruit.
I donar fruit, no és més que poder dir: "Aquí em tens, envia-m'hi".
Potser creus que en alguna de les parts del teu arbre hauria d'haver-hi
una mica més de Déu. És el moment de posar-se les piles i deixar que Déu
sigui la teva saba i t'ompli, perquè així pugui estar en cada aspecte de la
teva vida.

És un bon moment per a decidir quines coses volem canviar. I sempre
necessitem referents per a poder fer-ho. Per això, el compromís que et proposem és que coneguis vides reals de persones que es van omplir de Déu
per a dir: "Envia-m'hi".
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Punxa aquí o visita el vídeo del DOMUND 2020 (el podràs trobar a
www.domund.es) i coneix a algú molt especial.
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Per a acabar la sessió, pregarem l'oració especial per al Domund 2020:

Senyor, tinc por davant d'allò desconegut,
em veig insignificant i feble,
però em fio de Tu, que m'estimes
i has volgut comptar amb mi
per arribar al cor d'altres.
Aquí em tens, envia-m'hi.

ue envolta a l'arbre. Atenció! perquè la terra es mulla, es

el vent i ve una altra terra. Això és el teu present: els teus
teus companys del col·le, els de catequesis… Intenta pensar

ón els teus amics i escriu al costat de la terra el que més t'a-

ls. Saps el nom dels amics de Jesús? Recordes algunes

de Jesús sobre ells?

Tu em mostres l'Església sencera,
molt més enllà del que aconsegueixo veure.
Senyor, vull ajudar a que el teu Evangeli
continuï guarint la dignitat ferida
de tantes persones en el món.
Aquí em tens, envia-m'hi.

Tu pots fer de mi
un cristall que et transparenti
davant dels qui no et coneixen,
davant els qui sofreixen la injustícia,
el dolor, la malaltia, la pobresa,
la fam de pa, la fam de Vida.
Aquí em tens, envia-m'hi. Amén.

