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En aquell temps, Jesús digué
als jueus: «Us dic amb tota
veritat que els qui guarden les
paraules que jo he dit no
tastaran mai la mort». Els
jueus li digueren: «Ara veiem
ben clar que estàs endimoniat:
Abraham va morir, i els
profetes també, i tu dius que
els qui guarden les paraules
que tu has dit no tastaran mai
la mort. Que ets més gran tu
que el nostre pare Abraham?
Ell va morir, i tots els profetes
també van morir. Per qui et
tens?» Jesús respongué: «Si
fos jo mateix, que em glorifico,
la meva glòria no valdria res,
però és el meu Pare, que em
glorifica. Vosaltres dieu que és
el vostre Déu, però no el
coneixeu. Jo sí que el conec, i
si digués que no el conec,
mentiria, com mentiu
vosaltres. La veritat és que el
conec i guardo les seves
paraules. Abraham, el vostre
pare, s'entusiasmà esperant de
veure el meu dia, i quan el
veié, se'n va alegrar». Els jueus
li digueren: «Encara no tens
cinquanta anys i has vist
Abraham?» Jesús respongué:
«Us ho dic amb tota veritat: Jo
soc des d'abans que nasqués
Abraham». Ells recolliren
pedres per tirar-les-hi, però
Jesús s'amagà i sortí del
temple.

 

FENT CAMÍ...  

"El Senyor és la meva força"
https://www.youtube.com/watch?v=nfqa4pRpMh4

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
15. La Paraula de Déu expressa que els joves s’han de tractar «com a
germans» (1 Tm 5, 1), i recomana els pares: «no amoïneu els vostres fills, que
no es desanimin» (Col 3, 21). Un jove no pot estar desanimat, ha de somiar
coses grans, cercar horitzons amplis, atrevir-se a més, menjar-se el
món, acceptar reptes i desitjar aportar el millor d’ell mateix per
bastir un món millor. Per això insisteixo els joves que no es deixin robar
l’esperança, i a cada un li repeteixo: «Que ningú no t'hagi de menysprear
perquè ets jove» (1 Tm 4, 12).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Com puc portar vida a les realitats de “mort” d’avui? Pensa un gest que
et faci apropar a una situació concreta de sofriment, dolor, desesperança, dol,
traïció, esclavitud, violència, injustícia... per sembrar aquesta llavor de vida.

7. PARENOSTRE

T’has plantejat mai que no moriràs? Aquesta és una promesa què ens fa Jesús
quan vivim les seves paraules. 
Tenim una eternitat per davant però la mort i el sofriment dels innocents són
realitats que ens confronten i desperten preguntes tantes vegades silenciades
pel dia a dia; preguntes a les que la raó no sempre arriba a donar prou llum;
preguntes amb les que el cor pateix una buidor gran; preguntes a les que amb
les mans també podem donar resposta. 
Guardar les paraules de Jesús és viure ja en aquest món sense ser d’aquest
món. Les seves paraules ens fan concretar aquesta bona nova allí on estem.
Ens fan apropar aquest cor jove a les realitats de feblesa i fragilitat prop i
lluny nostre. Ens fan construir realitats de gràcia que des de el bé, la veritat i
la bellesa donen vida on sembla que la mort té la última paraula.

5. REFLEXIÓ

Amics, estem cridats a la Vida! I una vida eterna, una vida que apunta a la
plenitud i la concretem en lo petit de cada dia. Assaborir la Paraula de Déu
ens fa tastar el que estem cridats a ser. Aprofitem aquest moment per
centrar el nostre dia en l’Evangeli d’avui perquè rebem en goig aquesta
paraula de Vida.


