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Quan Jesús s'aparegué als deixebles
vora el llac de Tiberíades i hagué
esmorzat amb ells, va preguntar a Simó
Pere: «Simó, fill de Joan, m'estimes
més que aquests?». Ell li respongué:
«Sí, Senyor, tu saps que t'estimo».
Jesús li diu: «Pastura els meus
anyells». Per segona vegada li
pregunta: «Simó, fill de Joan,
m'estimes?». Ell li respon: «Sí, Senyor,
tu saps que t'estimo». Jesús li diu:
«Pastura les meves ovelles».
 
Li pregunta Jesús per tercera vegada:
«Simó, fill de Joan, m'estimes?». Pere
es va entristir que Jesús li preguntés
per tercera vegada si l'estimava, i li
respongué: «Senyor, tu ho saps tot; ja
ho saps, que t'estimo». Li diu Jesús:
«Pastura les meves ovelles. T'ho ben
asseguro: quan eres jove et cenyies tu
mateix i anaves on volies, però a les
teves velleses obriràs els braços i un
altre et cenyirà per portar-te allà on no
vols». Jesús va dir això per indicar amb
quina mort Pere havia de glorificar
Déu. Després d'aquestes paraules, Jesús
va afegir: «Segueix-me».
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“Senyor, Tu ho saps tot” de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=Lkn3hRqLwbQ

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
250. La cosa fonamental és discernir i descobrir que el primer que vol
Jesús de cada jove és la seva amistat. Aquest és el discerniment
fonamental. En el diàleg del Senyor ressuscitat amb el seu amic Simó Pere la
gran pregunta era: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» (Jn 21, 16). És a dir: Em
vols com amic? La missió que rep Pere de pasturar les seves ovelles i els seus
anyells estarà sempre en connexió amb aquest amor gratuït, amb aquest
amor d’amistat.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

“M'estimes?” avui ens pregunta el Senyor a tu i a mi: sap que l'amor amb
el que el podrem estimar mai serà igual que seu. No ens hem de cansar de
demanar-li al Senyor que ens augmenti l'amor cap a Ell, cap als altres i cap a
nosaltres mateixos! 
 

Com vas de pujades i baixades d'humor? Ets fill de la lluna o de la mala
lluna? Quantes vegades t'has deixat emportar pels teus sentiments i passions
durant aquest temps? Concreta-ho amb un bon examen de consciència i li
demanes perdó al Senyor, i Ell que és bo a través del sagrament de la
reconciliació et dirà com li va dir a Pere: “Vine amb mi” (cf. Jn 21, 19). 
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Sap que mai l'estimarem amb un amor perfecte, que la nostra estima està
limitada per les nostres passions, pels nostres errors, misèries,
fragilitats... sap del fang que estem fets, tocats pel pecat original, però
redimits pel seu Amor, concret a la Creu. El més espectacular és que tot i
així, vol que l'estimem. Ell no té pujades i baixades, no ens deixa d'estimar
quan ens veu fracassar o fer la nostra, mirar cap a un altre costat. 
 


