
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 
FENT CAMÍ...
5 D'ABRIL DE 2020 - DIUMENGE DE RAMS Mt 21, 1-11

 
Quan eren prop de Jerusalem,
arribaren a Betfagé, a la
muntanya de les Oliveres. Allà
Jesús envià dos deixebles amb
aquest encàrrec: «Aneu al
poble d'aquí al davant, i
trobareu tot seguit una somera
fermada, amb el seu pollí.
Deslligueu-la i porteu-me'ls. Si
algú us deia res, responeu-li
que el Senyor els ha de
menester, però els tornarà de
seguida». Tot això va succeir
perquè es complís el que el
Senyor havia anunciat pel
profeta: «Digueu a la ciutat de
Sió: Mira, el teu rei fa
humilment la seva entrada,
muntat en una somera, en un
pollí, fill d'un animal de
càrrega».
 
Els deixebles hi anaren, feren
el que Jesús els havia manat,
portaren la somera i el pollí,
els guarniren amb els seus
mantells, i ell hi pujà. Molta
gent entapissava el camí amb
els seus mantells, altres
tallaven branques dels arbres
per encatifar el camí i la gent
que anava al davant i que el
seguia cridava: «Hosanna al
Fill de David. Beneït el qui ve
en nom del Senyor. Hosanna a
dalt del cel».
 
Quan hagué entrat a
Jerusalem, s'agità tota la
ciutat. Molts preguntaven:
«Qui és aquest?». La gent que
anava amb ell responia: «És el
profeta Jesús, de Natzaret de
Galilea».

 

FENT CAMÍ...  

"Hosanna"
https://www.youtube.com/watch?v=KJQl7Fz9U5M&feature=youtu.be

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
113. Potser l’experiència de paternitat que has tingut no és la millor, el teu
pare de la terra va ser llunyà i absent o, al contrari, dominant i absorbent. O
senzillament no fou el pare que necessitaves. No ho sé. Però el que puc dir-te
amb seguretat és que pots llançar-te segur en els braços del teu Pare diví.
d’aquest Déu que et va donar la vida i que te la dóna en cada moment. Ell et
sostindrà amb fermesa, i al mateix temps sentiràs que ell respecta
fins al fons la teva llibertat.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Faig una llista amb cinc pilars importants de la meva vida...on està Déu
en cada un? El deixo entrar a tots els racons de la vida? Em guardo algun
racó?

7. PARENOSTRE

Avui Jesús, el mestre, entra a Jerusalem aclamat com a rei; la seva sola
presència pot moure lo millor i lo pitjor de les persones. Avui el poble l’aclama
com a rei però el veurà coronat d’espines en pocs dies per la voluntat d’uns
quants que en nom de tots s’alcen imposant una veritat.
 
La seva entrada en un animal de càrrega mostra que la seva manera de regnar
es estimar i servint als últims i no volguts... benvinguts al Regne nou! Si Ell
no regna en el nostre cap, cor i mans seran altres qui regnaran en nosaltres.
Estimar i servir és el camí per sembrar aquest Regne.

5. REFLEXIÓ

Amics, estem al portal de la setmana gran dels cristians: la Setmana Santa.
Uns dies per deixar-nos abraçar pel misteri de la passió, mort i resurrecció del
Deu amb nosaltres. Entra avui a Jerusalem, però la seva reialesa no és
d’aquest món, amb ell ja ha arribat el Regne nou!


