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En aquell temps, Jesús digué
als fariseus: «Jo me'n vaig, i
vosaltres em buscareu, però
morireu en el vostre pecat.
Allà on jo vaig, vosaltres no hi
podeu venir». Els jueus
comentaven: «Per què diu:
‘Allà on jo vaig, vosaltres no hi
podeu venir’? ¿És que té
intenció de matar-se?». Jesús
continuà dient-los: «Vosaltres
sou d'aquí baix, jo sóc d'allà
dalt; vosaltres sou d'aquest
món, jo no sóc d'aquest món.
Per això us he dit que morireu
en el vostre pecat. I morireu en
el vostre pecat si no creieu
que jo sóc».
 
Llavors ells li preguntaren:
«Qui ets, tu?». Jesús els
respongué: «Us ho estic dient
des del principi. Tinc molt a dir
i a jutjar de vosaltres, però el
qui m'ha enviat diu la veritat, i
jo tan sols dic al món allò que
li he sentit dir». Ells no van
entendre que es referia al
Pare. Jesús, doncs, els digué:
«Quan haureu enlairat el Fill
de l'home, coneixereu que jo
sóc, i que no faig res pel meu
compte, sinó que dic allò que
el Pare m'ha ensenyat. El qui
m'ha enviat és amb mi, no em
deixa sol, perquè sempre faig
allò que li plau. Mentre parlava
així, molts van creure en Ell.

 

FENT CAMÍ...  

"Si algú es vol fer servidor meu", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=Lxu6oPJS7mE

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
153. Per la gràcia que Ell ens regala, som enlairats de tal manera que som
realment amics seus. Amb el mateix amor que Ell vessa en nosaltres podem
estimar-lo, portant el seu amor als altres, amb l’esperança que també ells
trobaran el seu lloc en la comunitat d’amistat fundada per Jesucrist. I si bé Ell
ja és plenament feliç ressuscitat, és possible de ser generosos amb Ell,
ajudant-lo a construir el seu Regne en aquest món, essent els seus
instruments per a dur el seu missatge i la seva llum i, sobretot, el seu
amor als altres (cf.  Jn 15, 16). Els deixebles van escoltar la crida de Jesús a
l’amistat amb Ell.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Com a jove cristià, qui és Jesús per tu? Què aporta el seu exemple en el teu
dia a dia? Intentes revelar-lo com a Salvador als teus amics i amigues que no
el coneixen? Què t'ha ajudat a reconèixer en Crist el Messies?

7. PARENOSTRE

L'Evangeli d'avui ens ensenya com hem de conèixer Jesús per a comprendre allò
que Ell va fer per a tots nosaltres. L'hem de veure amb la perspectiva de Déu.
Hem de ser capaços d'obrir-li els nostres cors i rebre la Bona Nova que
Jesús ens anuncia en nom del seu Pare del Cel. Podem contemplar Jesús
clavat en la Creu i veurem el Fill de Déu exalçat en la glòria. En ell,
reconeixem-hi la divinitat feta home. És per això perquè ens prepara Crist, per
saber veure en la seva mort i ressurrecció la redempció i la salvació
que ens suposa a tots els homes i dones.

5. REFLEXIÓ

Molts jueus no comprenien qui era Jesús ni quina era la seva missió. Ell, però,
es va revelar Fill de Déu quan es va sacrificar per a tots nosaltres
clavat a la creu. Aprofita aquest moment de pregària per reconèixer
Jesucrist com a Salvador.




