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Molts dels jueus que havien
vingut a casa de Maria i
veieren el que va fer Jesús, van
creure en Ell. Però alguns d'ells
anaren a explicar als fariseus
el que Jesús havia fet. Llavors
els grans sacerdots i els
fariseus van reunir el Sanedrí i
es preguntaven: «Què podem
fer? Aquest home fa molts
senyals prodigiosos. Si el
deixem continuar, tothom
creurà en Ell, vindran els
romans i destruiran el nostre
lloc sant i el nostre poble».
Llavors un d'ells, Caifàs, que
aquell any era el gran
sacerdot, els digué: «Vosaltres
no enteneu res. ¿No us adoneu
que val més que un sol home
mori pel poble, i no pas que es
perdi tot el poble? Això, Caifàs
no ho va dir pel seu compte.
Era gran sacerdot, aquell any, i
per això va poder profetitzar
que Jesús havia de morir pel
poble. I no tan sols pel poble,
sinó també per a reunir els
fills de Déu dispersos. Així,
doncs, aquell dia van decidir
que el matarien. 
 
Per això Jesús ja no es deixava
veure públicament entre els
jueus. Se n'anà d'allí cap a la
regió de vora el desert, en una
població anomenada Efraïm, i
s'hi va quedar amb els seus
deixebles. Era a prop la Pasqua
dels jueus, i molta gent (...)
buscaven Jesús i (...) es deien
els uns als altres: «Què us
sembla? No vindrà pas a la
festa!».

 

FENT CAMÍ...  

"Encara que em faci mal", de Worship.CAT
https://youtu.be/am_EdZksito

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
19. Aquest Crist que en la creu ens va salvar dels nostres pecats, amb aquest
mateix poder del seu lliurament total continua salvant-nos i rescatant-nos
avui. Mira la seva creu, aferra’t a Ell, deixa’t salvar, perquè «els qui es
deixen salvar per Ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit
interior, de l'aïllament». I si peques i t’allunyes, ell torna a aixecar-te amb
el poder de la seva creu.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Com vius la teva fe, la vius ben de cor o amb rutina o fredor? Dediques
temps per cultivar la relació d'amor amb Déu i amb els altres? Com? Creus
que hauries de millorar alguna cosa en aquestes relacions? Saps i vols
acompanyar a Jesús en aquests últims dies de la seva vida en aquesta
Setmana Santa?

7. PARENOSTRE

Quan llegim l'evangeli d'avui ens donem compte que acompanyem a Jesús en els
seus últims instants de la seva vida. Ja maquinen per agafar-lo, per condemnar-
lo a mort i així treure-se'l del damunt. Els feia nosa perquè no els agradava el
que predicava: un Déu que és Amor, perdó, misericòrdia, proper com un
Pare o una Mare. Ells estaven bloquejats en creure que per ser bon creient
s'havia de complir la Llei. Però aquella Llei, que era bona no els portava a Déu,
perquè havien oblidat que la Llei els havia d'ajudar a apropar-se en una relació
d'amor a Déu i als germans. Els deixebles de Jesús no podem oblidar que
hem de viure la fe des de l'amor a Déu i als altres. Com es concreta això?
Buscant temps per a Déu en la pregària, l'eucaristia, el silenci, la lectura de la
Paraula de Déu.... i buscant temps per als altres amb paciència, bon caràcter,
ajudant-los... Quina mena de creients som?

5. REFLEXIÓ

L'Evangeli ja ens assenyala la fi que patiria Jesús. Serà mort pel poble, va dir
Caifàs. I així va ser, Jesús va morir pel poble, però va morir per redimir-nos
del pecat, per salvar-nos a tots del mal. El Pare converteix una sentència
en la més gran obra d'amor que Crist ha fet per tots nosaltres.


