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Guardar els Manaments, és una forma diferent d'estimar a Déu i al
proïsme, i ser estimat en tota circumstància. Com els guardem, és una
mostra de com estimem a Déu. Ser emergit amb la consciència de ser estimat
per Déu, és un prerequisit per a estimar-lo. No podem estimar el que no és
amable a la llarga. Permetre que siguem estimats sense condicions, és
permetre que Déu prengui residència en nosaltres, deixant-ho irradiar, a
través nostre, la seva Presència. En nosaltres ella es mostrarà com un esperit
de no violència, de justícia, de misericòrdia i d'amor als pobres.

Jn 14, 21-26
 
En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «El qui m'estima és el qui té
els meus manaments i els guarda; i al
qui m'estima, el meu Pare l'estimarà i
jo també l'estimaré i em manifestaré a
ell». Judes, no l'Iscariot, li pregunta:
«Senyor, què ho fa que et vulguis
manifestar a nosaltres però no al
món?». Jesús li respon: «Qui m'estima,
guardarà la meva paraula; el meu Pare
l'estimarà i vindrem a fer estada en ell.
El qui no m'estima, no guarda les meves
paraules. I la paraula que escolteu no
és meva, sinó del Pare que m'ha enviat.
Us he dit tot això mentre he estat amb
vosaltres, però el Defensor, l'Esperit
Sant que el Pare enviarà en nom meu,
us farà recordar tot el que jo us he dit,
i us ho farà entendre».

 

FENT CAMÍ...  

"El teu amor m’ha inundat", de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=Wj3U28JoH4I&feature=emb_logo

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
129. Si aconsegueixes de valorar amb el cor la bellesa d’aquest anunci i et
deixes trobar pel Senyor, si et deixes estimar i salvar per Ell; si entres en
amistat amb Ell i comences a conversar amb Crist viu sobre les coses
concretes de la teva vida, aquesta serà la gran experiència fonamental que
sostindrà la teva vida cristiana. Aquesta és també l’experiència que podràs
comunicar a altres joves. Perquè «No es comença a ser cristià per una decisió
ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una
Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació
decisiva» [69].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

«El meu Pare l'estimarà, i jo també l'estimaré». Jove, ets estimat pel Pare!
Jesús ens mostra el seu immens desig de què participem de la seva plenitud.
La presència de Déu en el cor de cadascú ens ajudarà a descobrir i realitzar en
aquest món tots aquells plans que Ell ens té preparats.

Penso sovint sobre l'Esperit Sant, el gran regal que em fa el Pare i que
Jesús parla d'ell en l'Evangeli d'avui? Jesús em promet que l'esperit Sant
m'ensenyarà tot. Aquesta és una gran promesa! Confio en ella? Recorro a
l'Esperit Sant en moments de dificultat, especialment en dificultats, i li
demano a l'Esperit que em guiï? Agraeix a Déu pel seu gran regal.




