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En l’Evangeli d’avui, Jesús, després d'haver advertit els seus deixebles de les
dificultats en què es trobaran a la vida, els tranquil�litza dient-los que no
estan sols, que ell mateix els enviarà des del Pare, l'Esperit Sant, que els
consolarà,  ajudarà i parlarà per ells. I els diu que quan tot això passi, les
proves de la vida, recordin que ja els ho havia dit i confiïn i creguin en Ell,
sense por, perquè perseverin i no defalleixin. També nosaltres estem cridats a
confiar en Jesús, que ha donat la vida per nosaltres i ens ha donat el seu
Amor, l’Esperit Sant, amor del Pare i del Fill perquè en aquest món no
caminem mai sols. 

Jn 15, 26 - 16, 4
 
En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «Quan vingui el Defensor,
l'Esperit de la veritat que procedeix del
Pare i que jo us enviaré des del Pare,
Ell donarà testimoni de mi. I també
vosaltres sereu testimonis, perquè heu
estat amb mi des del principi. Us he dit
tot això perquè no sucumbiu en la
prova. Us expulsaran de les sinagogues;
més encara, ve un temps que els qui us
matin es pensaran que donen culte a
Déu. Tot això ho faran perquè no ens
han conegut ni al Pare ni a mi. Us he
dit tot això perquè, quan arribi aquell
temps, recordeu que ja us ho havia
predit».

 

FENT CAMÍ...  

"L'Esperit del Senyor", de Kairoi
https://www.youtube.com/watch?v=m-9BKHc3Kss

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
130. En aquestes tres veritats –Déu t’estima, Crist és el teu salvador, Ell viu–
apareix el Pare Déu i apareix Jesús. On hi ha el Pare i Jesucrist, també hi
ha l’Esperit Sant. És Ell que està darrere, és Ell qui prepara i obre els cors
perquè rebin aquest anunci, és Ell qui manté viva aquesta experiència de
salvació, és Ell qui t’ajudarà a créixer en aquesta alegria si el deixes actuar.
L’Esperit Sant omple el cor de Crist ressuscitat i des d’allí és vessa en la
teva vida com una deu. I, quan el reps, l’Esperit Sant et fa entrar cada vegada
més en el cor de Crist perquè t’omplis cada vegada més del seu amor, de
la seva llum i de la seva força.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Crist ens posa en alerta. Ens fa un advertiment i és que els cristians serem
perseguits per la nostra fe. Però també ens anuncia l'arribada d'un
defensor, de l'Esperit Sant. I és que plens de l'Esperit que Déu ens envia
esdevindrem, també, testimonis seus. En aquests dies previs a la festa de la
Pentecosta, preparem-nos interiorment per a rebre la força de l'Esperit
Sant, una força renovadora de la nostra fe que ens ajudi a seguir fent
camí!

Preguntem-nos si sabem confiar realment en aquell que ens ha creat. 
Si en el camí de la nostra vida, especialment els més durs o incerts, podem
confiar en Jesús, que ha donat la Vida per nosaltres.
Si el sabem veure en les diverses persones i situacions amb les quals ens
trobem, com un amic que es fa present, i ens acompanya.
Preguntem-nos si coneixem realment aquell que té el poder per complir el que
ens promet si confiem en Ell.
Quanta estona dedico al dia a llegir l’evangeli, per caminar amb Jesús en
aquesta vida i sentir-lo com un amic que no falla mai.


