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FENT CAMÍ...
1 D'ABRIL DE 2020 Jn 8,31-42

 
En aquell temps, Jesús digué
als jueus que havien cregut en
Ell: «Si us manteniu ferms en
la meva paraula, realment
sereu deixebles meus;
coneixereu la veritat, i la
veritat us farà lliures». Ells li
replicaren: «Nosaltres som
descendents d'Abraham i no
hem estat mai esclaus de
ningú. Com pots dir que hem
de ser lliures?». Jesús els
respongué: «Us ben asseguro
que tothom qui peca és esclau,
i l'esclau no es queda a la casa
per sempre; és el fill el qui s'hi
queda per sempre. Per això, si
el Fill us fa lliures, sereu
lliures de debò. Ja sé que sou
descendents d'Abraham, però
busqueu de matar-me, perquè
la meva paraula no té lloc dins
vostre. Jo dic allò que he vist
estant amb el meu Pare,
mentre que vosaltres feu allò
que sentiu dir al vostre pare».
 
Ells insistiren: «El nostre pare
és Abraham». Jesús els diu: «Si
fóssiu fills d'Abraham faríeu
les seves mateixes obres. Però
ara busqueu de matar-me, a mi
que us he dit la veritat que he
sentit de Déu. Això, Abraham
no ho va fer. Vosaltres només
feu les obres del vostre pare».
Li contesten: «Nosaltres no
som pas bastards. No tenim
més pare que Déu». Jesús els
replicà: «Si Déu fos el vostre
pare m'estimaríeu a mi, perquè
jo he sortit de Déu i vinc d'ell.
No he vingut pas pel meu
compte: és ell qui m'ha
enviat».

 

FENT CAMÍ...  

"Ja no sóc esclau", de Worship.CAT
https://youtu.be/hRy06dzrUfs

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
122. Joves estimats pel Senyor, quant valeu vosaltres si heu estat redimits per
la sang preciosa de Crist! Joves estimats, vosaltres «no teniu preu!, no
sou peces de subhasta! Si us plau, no us deixeu comprar, no us deixeu
seduir, no us deixeu esclavitzar per les colonitzacions ideològiques que ens
fiquen idees al cap i al capdavall ens tornem esclaus, dependents, fracassats
de la vida. Vosaltres no teniu preu: heu de repetir-ho sempre: no estic en cap
subhasta, no tinc preu. Sóc lliure, sóc lliure! Enamoreu-vos d’aquesta
llibertat que és la que ofereix Jesús».

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Com a joves cristians, sou capaços de trobar en la Paraula de Déu
aquesta veritat que ens allibera? En el món actual, de què ens allibera
Crist? 

7. PARENOSTRE

Jesús, en aquesta ocasió, es dirigeix als seus propis seguidors. Els deixebles no
es pensaven esclaus, creien que per ser descendents d'Abraham ja eren lliures i,
per tant, Jesús no els havia d'alliberar. Ell, però, ens diu que els vertaders
fills són els qui creuran en Ell. Els seguidors de Crist no ens distingim per
ser esclaus o lliures, homes o dones, sinó que mirem allò que ens uneix, és a
dir, pel Baptisme tots som germans, no uns són millors que els
altres. La veritat us farà lliures, diu el Senyor. És aquesta invitació de la qual
parlàvem al principi. Els joves cristians, en situacions on no sabem com actuar,
podem recórrer a l'Evangeli i descobrir què faria Jesús si estigués al meu lloc.
Siguem, també Crist, fem que Ell visqui en nosaltres.

5. REFLEXIÓ

L'Evangeli d'avui el podem interpretar com una invitació que ens fa el
Senyor a cadascú de nosaltres. Ens convida a conèixer-lo i, una manera de
fer-ho, és llegir la Bíblia i, especialment, el Nou Testament, on trobem la vida
de Jesús.


