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[Jesús digué a Nicodem:] «Déu ha
estima tant el món, que ha donat
el seu Fill únic, perquè no es perdi
ningú dels qui creuen en ell, sinó
que tinguin vida eterna. Déu envià
el seu Fill al món no perquè el
condemnés, sinó per salvar el món
gràcies a ell. Els qui creuen en ell
no seran condemnats. Els qui no
creuen ja han estat condemnats,
per no haver cregut en el nom del
Fill únic de Déu. Déu els condemna
perquè, quan la llum ha vingut al
món, s'han estimat més la fosca
que la llum. És que no es
comportaven com cal. Tothom qui
obra malament té odi a la llum i es
vol quedar en la foscor, perquè la
llum no desemmascari les seves
obres. Però els qui viuen d'acord
amb la veritat sí que busquen la
plena llum, i que tothom vegi què
fan, ja que ho fan segons Déu.»

 

FENT CAMÍ...  

"Déu estima tant el món", de Canta la Teva Fe | CTF
https://www.youtube.com/watch?v=V_yyDdz8zB8

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
32. D’una altra banda, Jesús ha ressuscitat i ens vol fer participar de la
novetat de la seva resurrecció. Ell és la vertadera joventut d’un món envellit, i
també és la joventut d’un univers que espera amb «dolors de part»
(Rm 8, 22) ser revestit amb la seva llum i amb la seva vida. A prop d’ell podem
beure de la veritable deu que manté vius els nostres somnis, els nostres
projectes, els nostres grans ideals, i que ens llança a l’anunci de la vida que
val la pena. En dos detalls curiosos de l’evangeli de Marc pot advertir-se la
crida a la vertadera joventut dels ressuscitats. D’una banda, a la passió del
Senyor hi surt un jove poruc que intentava seguir Jesús però que va fugir nu
(cf.  Mc  14, 51-52), un jove que no va tenir la força per arriscar-ho tot per
seguir el Senyor. En canvi, prop del sepulcre buit, hi veiem un jove «vestit de
blanc» (16, 5) que invitava a perdre el temor i anunciava el goig de la
resurrecció (cf. 16, 6-7).

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Si haguessis de donar un consell a un amic per anar per camins de
salvació, quins li recomanaries? Quins mitjans estàs posant en la teva
vida per buscar, conèixer, estimar i seguir a Crist? Fes-te una petita
llista per adonar-te del que estàs fent!

7. PARENOSTRE

Podem triar si salvar-nos o no, depèn de tu i de mi. Col�laborar amb el
Regne de Déu és una tasca per valents i valentes que no tenen por de
perdre la vida. La fe és una gràcia, és un regal, que el Senyor en un moment
donat de la vida ens ha fet: potser ens ve per la família, potser per l'escola,
per uns amics, per un encontre... però un dia ens vam trobar amb ell cara a
cara, i després d'això la nostra vida va voler canviar, però depèn de nosaltres
canviar-la, la fe és un regal, creure i viure coherentment és un acte de
voluntat que requereix esforç, és petita la nostra part, però és
indispensable: posem llum allà on no n'hi hagi, que avui siguem fars enmig de
la foscor.

5. REFLEXIÓ

Perquè ningú dels qui creuen en Ell es perdin. Que ens perdem depèn de
nosaltres, Jesús ens vol salvar. Ha donat la vida per salvar la nostra. Ser
cristià consisteix a triar la llum, en no deixar endur-se per la fosca, buscar la
veritat i acabar trobant a Crist. Ell ens ho ha dit: “és camí, veritat i vida”
(Cf. Jn 14, 6).


