UNITAT DE VIDA (Coherència)

.. Textos de la Sagrada Escriptura:
. "Cap criat no pot servir dos senyors, perquè o tindrà aversió a un i amor a l'altre,
o prestarà la seva adhesió al primer i menysprearà al segon: no podeu servir Déu
i les riqueses" (Lc 16, 13).
. "En tot ens acreditem com a ministres de Déu" (2 Cor 6, 4).

. 1. Siguis on siguis, i estiguis amb qui estiguis (i facis el que facis), tu ets fill de
Déu, cristià, i el teu Pare Déu et veu en tot moment . Sovint, aquesta veritat tan
senzilla i tan fonamental, se'ns oblida.

. 2. Per a moltes persones ser cristià és anar a Missa els diumenges, o resar
alguna oració abans d'anar a dormir. Han "reduït" la seva relació amb Déu a uns
pocs moments aïllats, que res tenen a veure amb la seva vida real (treball, amics,
esport i diversions, família, música, idiomes, etc.).
És molt important -i molt bonic- "descobrir" que a Déu li interessa tota la
teva vida . No hi ha res de la teva existència que quedi al marge de la teva
vocació de fill de Déu. Tot té a veure amb la teva santedat.

. 3. A Déu el trobem a l'església? Sí. Però també ens espera a la feina, al
restaurant, en l'esport, al descans, durant el sopar, etc. Tot pot ser ocasió de
"diàleg" amb Déu ( " Jesús, t'ofereixo aquesta hora de treball ..., ajudeu-me a
somriure a casa, tot i que estic cansat ..., intentaré no enfadar-me en l’esport,
però vull guanyar ..., apago la televisió, perquè aquest programa no em convé
..., etc. ").

. 4. Fes-ho tot "per amor a Déu " ( "Jesús, això ho faig per tu, encara que no em
vingui de gust ") i " amb molt d'amor de Déu " (posant el cor, tenint cura dels
detalls). Vols complir la voluntat de Déu sempre . Que et puguin preguntar en
qualsevol moment què fas: el que, en consciència, penso que Déu vol de mi en
aquest moment.

. 5. No pots tenir una " doble vida ": la teva vida de relació amb Déu (Missa); i la
teva vida real (treball, família, amistats, aficions). Digues-li al Senyor que t'ajudi
a ser " coherent " amb la teva condició de cristià (també els caps de setmana,
en veure la televisió, etc.): a no "desconnectar" de Déu mai.
Que no siguis l'home de les "mil cares", dels compartiments estancs (de
vegades, la imatge que tenen de nosaltres a casa, a la feina, els amics, etc., no
coincideix en res..., i és una mica curiós).

. 6. Tenir unitat de vida és viure amb "naturalitat" la nostra condició de
cristians . Que els teus amics sàpiguen que intentes estimar Déu, portar una
vida neta, treballar amb serietat, que fas Oració. No tinguis por que es noti, ni ho
ocultis: és la millor manera d'ajudar-los, amb la teva bon exemple.
Demana a la Mare de Déu que et doni un sa " complex de
superioritat ". Si ho penses, és absurd que t'avergonyeixis de fer coses bones. I
Jesús vol que siguis "sal" i "llum". No n'hi ha prou amb estimar Déu tot sol, a
nivell privat. Déu compta amb tu per millorar el món.

.. Examen sobre unitat o coherència de vida:
. ¿Els teus amics saben que ets cristià i que lluites per ser un bon fill de Déu i de
l'Església catòlica?
. ¿Assisteixes a algun mitjà de catequesi d'adults, recés, direcció espiritual que
t'ajudi a "pensar" en cristià, buscant sempre la veritat?
. ¿El teu cor és ple d'amor de Déu o en el fons et fa pena no poder fer el mal
"perquè és pecat"?
. ¿Estàs convençut que el camí del bé és el camí de la felicitat?
. ¿Has decidit treure de la teva vida tot el que t'allunya de Déu: un programa de
televisió, amistats o ambients inconvenients ?
. ¿Te'n recordes de Déu durant tot el dia: a la feina, a casa, a la vida social, en
els moments d'oci ?
. ¿Vols, de debò, ser sant?
. ¿Tens un crucifix o una imatge de la Verge al dormitori, al menjador o en altres
habitacions de la casa?

