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En aquell temps, els jueus
tornaren a agafar pedres per
apedregar-lo. Jesús els digué:
«M'heu vist fer moltes obres
bones, que venien del meu
Pare. Per quina d'elles em
voleu apedregar?». Els jueus li
respongueren: «No et volem
apedregar per cap obra bona,
sinó per blasfèmia, perquè tu,
que ets un home, et fas Déu».
Jesús els replicà: «¿En la
vostra Llei no hi ha escrit: ‘Jo
declaro que sou déus’? Per
tant, si l'Escriptura, que no es
pot anul·lar, anomena déus els
qui van rebre la paraula de
Déu, per què a mi, a qui el Pare
ha consagrat i enviat al món,
m'acuseu de blasfèmia quan
declaro que sóc Fill de Déu? Si
no faig les obres del meu Pare,
no em cregueu, però si les faig,
i a mi no em creieu, creieu
almenys aquestes obres. Així
sabreu i coneixereu que el
Pare està en mi, i jo, en el
Pare». Llavors van intentar
novament d'agafar-lo, però
se'ls escapà de les mans.
Després se'n tornà a l'altra
banda del Jordà, on Joan havia
començat a batejar, i va
quedar-s'hi. Molts l'anaren a
trobar, i deien: «Joan no va fer
cap senyal prodigiós, però tot
el que va dir d'ell era veritat».
I, en aquell indret, molts van
creure en Ell.

 

FENT CAMÍ...  

"Jo crec", de Worship.CAT
https://youtu.be/3yJF96BDRRQ

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
141. [...] La fe en Jesús condueix a una esperança que va més enllà, a
una certesa fundada no sols en les nostres qualitats i habilitats, sinó en la
Paraula de Déu, en la invitació que ve d’ell. Sense fer gaires càlculs humans ni
preocupar-se de verificar si la realitat que els envolta coincideix amb les
seves seguretats. Remeu mar endins, sortiu de vosaltres mateixos»

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Com és la teva fe, és una fe que vol crèixer o una fe adormida i
poruga? Creus realment que Jesús és Déu mateix i que hi pots tenir una
relació personal des de la pregària i el cor? Saps donar testimoni d'aquest Déu
que s'ha fet home per salvar-nos o davant d'aquells que no creuen intentes no
manifestar-te i defensar la teva fe? Creus que els cristians d'avui en dia
sabem expressar bé què vol dir ser deixeble de Jesús?

7. PARENOSTRE

Poc a poc en aquests últims dies de quaresma abans de la Setmana Santa,
veiem com els enemics de Jesús van prenent força. En l'evangeli d'avui el volen
apedregar perquè l'acusen que es fa déu, i diuen que per ells això és una
blasfèmia. Avui en dia, moltes persones també es riuen dels cristians
que creiem que Jesús és Déu i Home, i ens diuen que això és impossible, i
que això és cosa del passat... Avui és un bon dia per pregar aquest evangeli i
preguntar-nos si nosaltres creiem que Jesús és més que un simple home
extraordinari, que és Déu mateix que s'ha fet home perquè ens estima i ens vol
salvar del mal i de la mort. Ho creus? Demana-li més fe cada dia per viure
aquesta relació personal amb Ell; demana-li força i fidelitat per saber
donar testimoni d'Ell davant dels familliars o amics que no tenen fe.

5. REFLEXIÓ

L'Evangeli d'avui ens mostra una situació que va patir Jesús i que, avui en dia,
encara és present. Quantes vegades no hem sentit parlar malament de Jesús,
burlar-se d'Ell. Però nosaltres, els joves cristians, ens mantenim ferms en
la fe en Crist, que és Déu fet home.
 


