
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 
Jn 7,1-2.10.14.25-30
 
Jesús continuava recorrent
Galilea. No volia moure's per
Judea, perquè els jueus
buscaven de matar-lo. Però era
a prop la festa jueva dels
Tabernacles. Quan els germans
de Jesús hagueren anant a la
festa, ell tamé hi va pujar, no
públicament, sinó d'amagat.
 
A mitja setmana de la festa,
Jesús pujà al temple i hi
ensenyava. Alguns de
Jerusalem deien: «¿No és el
qui volien matar, aquest? Ara
parla obertament, i no li diuen
res. ¿És que les nostres
autoritats l'han reconegut
realment com el Messies?
Quan arribarà el Messies,
ningú no sabrà d'on és.
D'aquest, en canvi, sí que ho
sabem». Llavors Jesús, que
estava ensenyant en el temple,
va exclamar: «És cert que em
coneixeu i sabeu d'on sóc, però
jo no he vingut per mi mateix.
El qui m'ha enviat és digne de
crèdit, però vosaltres no el
coneixeu. Jo sí que el conec,
perquè vinc d'Ell, i és Ell qui
m'ha enviat». Després de sentir
això, intentaven d'agafar Jesús,
però ningú no el va detenir,
perquè encara no havia arribat
la seva hora.

 

FENT CAMÍ...  

"Déu estima tant el món", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=V_yyDdz8zB8
 
 

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ
 Jesús és el Messies esperat, l'enviat de Déu per salvar els homes, però

eren molts els qui dubtaven que realment fos el seu salvador. Crist ens
allibera a tots a la creu, morint per nosaltres. Els joves cristians cerquem
en Ell la salvació perquè Ell és el nostre Messies.

FENT CAMÍ...
27 DE MARÇ DE 2020 

2. CANT

4. CRIST VIU!
23. El Senyor «va expirar» (Mt 27, 50) en una creu quan tenia una mica més de
30 anys d’edat (cf. Lc 3, 23). És important prendre consciència del fet que
Jesús fou un jove. Donà la seva vida en una etapa que avui es defineix com la
d’un adult jove. En la plenitud de la seva joventut encetà la seva missió
pública i així «una llum va resplendir» (Mt  4, 16), sobretot quan donà la
seva vida fins a la fi. Aquest final no era improvisat, sinó que tota la seva
joventut fou una preciosa preparació, en cada un dels seus moments, perquè
«tot en la vida de Jesús és signe del seu misteri» i «tota la vida del Crist
és misteri de Redempció».

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Tu has viscut moments en els quals t'has avergonyit de la teva fe? Com
has reaccionat? Aquests dies tens vergonya de viure o exterioritzar la teva fe?
En parles mai en família o amb els amics? Creus que hauries de ser més
valent? Potser ho podries demanar a la pregària!

7. PARENOSTRE

A l'evangeli se'ns diu que Jesús corria perill, el volien matar per fer-se fill de
Déu. Segurament, nosaltres en la seva situació haguéssim marxat de Jerusalem,
ens haguéssim amagat a casa per por. Però Ell no, Ell afronta la situació amb
valentia i no vol amagar qui és, ni el seu missatge. És valent i assumeix les
conseqüències de ser coherent amb la seva vida i predicació. L'evangeli
d'avui és una invitació per a cadascú de nosaltres per descobrir si som prou
valents a viure la nostra fe, a no avergonyir-nos davant dels altres, si som
valents a viure i defensar-la i aquells principis i valors que d'ella se'n deriven. 

5. REFLEXIÓ


