TEMA 3: ALGÚ M'ACOMPANYA? JESÚS CRIDA Als SEUS DEIXEBLES
No estàs sol. En la teua família existeixen persones que et volen de forma incondicional. A més,
tens amics i amigues. En l'amistat trobes companyia, afecte, diversió… A les teues amistats els
confies secrets i els expliques les teues preocupacions. Per elles eres capaç de fer moltes coses.
Amb elles aniries a l'altra part del món!
Jesús, com tu, també tenia els seus amics. Els amics de Jesús creien en Ell, ho seguien i
compartien el seu missatge i el seu Esperit.

1. ELS NOMS DE JESÚS
La majoria dels noms de les persones tenen un significat concret; per exemple Irene
significa pau. Quan algú tria un nom per a un ésser que estima, diposita en ell un valor
important de cara al futur. O bé perquè li recorden a persones volgudes o perquè
admira alguna qualitat en alguna persona que es diu de la mateixa forma.
Tu tens un nom. Per ell et criden, es dirigeixen a tu. Cada persona té un nom que va
ser triat pels seus pares o per persones que li volen. Quan vas nàixer, alguns dels
somnis que tenien per a tu es van reflectir en el teu nom.
En l'antiguitat i en els temps de Jesús, els noms es triaven per o significat. El nom de
Jesús significa en hebreu, Déu salva.
A Jesús li han donat diferents noms:
Fill de Déu: Quan volien ressaltar que Jesús contenia l'essència de Déu i tenia una
relació molt especial amb Ell.
Senyor: quan proclamaven la seua autoritat.
Mesías: quan volien donar importància a Jesús com a una persona esperada i l'arribada
de la qual al món va ser anunciada pels profetes.
Maestro: quan es mostra a Jesús com algú que ens ensenya com és Déu amb el seu
exemple de vida.
Jesús de Natzaret: quan es mostra a Jesús com un home, una persona de Natzaret, que
es va sentir proper al seu poble.
2. UN ESPIRIT EN COMÚN
Les persones som éssers socials, necessitem sentir-nos integrades en la societat. En la
nostra vida ens relacionem amb diferents persones i grups: familiars, amistats del
col·legi, els veïns…etc. El grup forma part de la teua vida i t'ajuda a aprendre i créixer.
També Jesús comptava amb un grup, els apòstols (“seguidors”). Sentien que estar
junts els feia millors. Compartien uns mateixos valors i un mateix esperit. Quan vivien
amb Jesús, els unia la seua presència, la qual cosa els explicava, les accions que veien
en Ell, l'amor i la dignitat que transmetien a les persones que trobava al camí.

Després de la mort de Jesús, quan ja no està amb ells físicament, descobreixen que els
uneix el seu record i el seu missatge, la força interior amb la Jesús parlava i guaria. El
seu esperit seguia present i viu dins d'ells.
3. APRENEM A VIURE EN COMÚ
Hem vist l'important que és viure en grup, però sabem viure en comú? Jesús ens
ensenya a mirar als altres, a construir des de l'amor. I ens proposa un amor amb els
següents components:
L'autenticitat: Ser tu mateix, mostrar-te com eres és un requisit perquè la resta et
perceben com realment eres. Jesús també es va mostrar autèntic als seus, mostrant
els seus sentiments.
El respecte: Totes les persones mereixen una consideració, una confiança. Jesús va
respectar la llibertat i els processos de cadascuna de les persones que va trobar en el
camí.
La compassió: Compartir el que senten els altres: la seua felicitat, els seus moments de
tristesa, els seus somnis. Jesús va patir amb els més pobres de la seua societat, es va
compadir dels quals menys explicaven

