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1. INTRODUCCIÓ

No es tracta únicament de posar de relleu el poder de Jesús sobre la mort, sinó
que també cal remarcar que els qui creuen en Ell, estan íntimament units
a ell, que ni la mort pot separar-los.

2. CANT

"Si haguéssis estat aquí", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=CMx8KxwnOks&list=PL9h--YPn79SpAhOIJK_tsWbyvwJTt2yr&index=5

4. CRIST VIU!

Crist et salva
118. La segona veritat és que Crist, per amor, es va lliurar fins al final
per salvar-te. El seus braços oberts a la creu són el signe més preciós d’un
amic capaç d’arribar fins a l’extrem: «Ell, que havia estimat als seus que eren
al món, els estimà fins a l’extrem» (Jn 13, 1).

5. REFLEXIÓ

L'Evangeli d'avui és molt ric, segur que el podreu pregar molt! Però fixem-nos
només en dues coses. L'Evangeli comença dient que Llàtzer era aquell que Jesús
estimava: era el seu amic! Ens està dient que Jesús cuidava les relacions
amb els amics, amb els altres. Se'n preocupava i anava a ajudar-los si
convenia (com és aquest cas). Jesús ens mostra la importància de cuidar-nos
els uns als altres. L'amistat, la família, la comunitat són essencials per al
cristià! I l'altre punt que volem destacar, és que Jesús ressuscita a Llàtzer. Era
mort i li retorna la vida. Si bé és cert que li retorna la vida a una vida mortal,
és un signe de la resurrecció definitiva que se'ns mostrarà a la Pasqua! La
resurrecció, és el fonament de la nostra fe com a cristians, saber que
Jesús ha vençut la mort!

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

Jesús se'ns presenta com a model en les nostres relacions. Com cuidem les
nostres relacions amb Déu, amb la família, amb els amics o amb la
comunitat? Sabem estar a prop d'ells en les dificultats, i ens sabem alegrar
en les alegries? Tenim detalls amb ells, o només quan ens interessa alguna
cosa d'ells? Potser podríem pregar per cadascú de la meva família i amics, i
demanar a Déu que m'ajudi a corregir allò que no faig bé!

7. PARENOSTRE
FENT CAMÍ...

3. L'EVANGELI DEL DIA
Jn 11,1-45
(...) Les dues germanes [de Llàtzer]
enviaren a dir a Jesús: «Senyor,
aquell que estimes està malalt». (...)
Quan Jesús arribà, va trobar que
Llàtzer ja era al sepulcre des de feia
quatre dies. (...) Quan Marta va saber
que Jesús arribava, sortí a rebre'l.
Maria es quedà a casa. Marta digué
a Jesús: «Senyor, si haguessis estat
aquí, no s'hauria mort, el meu germà.
Però, fins i tot ara, jo sé que Déu et
concedirà tot el que li demanis».
Jesús li diu: «El teu germà
ressuscitarà». Marta li respon: «Ja
sé que ressuscitarà en el moment de
la resurrecció, el darrer dia». Li diu
Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la
vida. Qui creu en mi, encara que
mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu
en mi, no morirà mai més. ¿Ho
creus, això?». Ella li respon: «Sí,
Senyor: jo crec que tu ets el
Messies, el Fill de Déu, el qui havia
de venir al món». (...)
Jesús (...) commogut profundament
altra vegada, va arribar al sepulcre.
Era una cova tancada amb una llosa.
Jesús digué: «Traieu la llosa». Marta,
la germana del difunt, li diu:
«Senyor, després de quatre dies, ja
deu fer fortor». Li respon Jesús: «No
t'he dit que, si creus, veuràs la
glòria de Déu?». Llavors van treure
la llosa. Jesús alçà els ulls i digué:
«Pare, et dono gràcies perquè m'has
escoltat. Ja sé que sempre
m'escolteu, però ho dic per la gent
que m'envolta, perquè creguin que
vós m'heu enviat».
Havent dit això, cridà amb tota la
força: «Llàtzer, surt a fora!». I el
mort sortí, lligat de peus i mans amb
benes d'amortallar, i la cara lligada
amb un mocador. Jesús els diu:
«Deslligueu-lo
i
deixeu-lo
caminar».Molts dels jueus que
havien vingut a casa de Maria i
veieren el que va fer Jesús, van
creure en Ell.

