
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 
Jn 7,40-53
 
En aquell temps, alguns del
poble que havien sentit parlar
a Jesús començaren a dir:
«Aquest és realment el
Profeta». D'altres deien: «És el
Messies». Però uns altres
replicaven: «¿És que el
Messies ha de venir de
Galilea? ¿No diu l'Escriptura
que el Messies serà
descendent de David i que ha
de venir de Betlem, el poble
d'on era David?».
 
La gent es va dividir per causa
d'Ell. Alguns volien agafar-lo,
però ningú no el va detenir. Els
guardes del temple se'n
tornaren a trobar els grans
sacerdots i els fariseus.
Aquests els van dir: «Per què
no l'heu portat?». Els guardes
respongueren: «Ningú no ha
parlat mai com aquest home».
Els fariseus els van replicar:
«Vosaltres també us heu
deixat enganyar? Qui de les
autoritats o dels fariseus ha
cregut en Ell? Només hi creu
aquesta gentussa que ignora la
Llei i es mereix la condemna!
 
Un d'ells, Nicodem, el qui
temps enrere havia visitat
Jesús, els diu: «¿És que la
nostra Llei permet de
condemnar ningú sense haver-
lo escoltat primer i sense
saber què ha fet?». Ells li
respongueren: «¿Tu també ets
de Galilea? Investiga
l'Escriptura i veuràs com de
Galilea no en pot sortir cap, de
profeta». I cadascú se'n va
anar a casa seva.
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"Et seguiré", de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?v=5OsC53O_lYU&feature=emb_logo
 

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
177. El Senyor busca tothom, vol que tothom senti l’escalf de la seva
misericòrdia i del seu amor»  [94]. I ens invita a anar sense por amb l’anunci
missioner, allí on ens trobem i amb qui estiguem, en el barri, en l’estudi, en
l’esport, en les sortides amb els amics, en el voluntariat o en el treball,
sempre és bo i oportú compartir l’alegria de l’Evangeli. Així és com el Senyor
es va acostant a tothom. I a vosaltres, joves, us vol com els seus
instruments per escampar llum i esperança, perquè vol comptar amb
la vostra valentia, frescor i entusiasme.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
En el teu dia a dia, al teu entorn, com pots ser valent i nedar a
contracorrent? Vius la teva vida de jove cristià utilitzant el llenguatge
amorós de Crist? Creus que és fàcil seguir l'exemple que ens dóna cada dia
Jesús?
7. PARENOSTRE

L'Evangeli ens explica com la Paraula de Jesús no resultava indiferent a ningú.
Crist era signe de contradicció, tal com havia anunciat Simeó a la seva mare,
Maria. Déu no s'imposa a ningú, és una opció estar amb Ell o no. Els joves
cristians fem aquesta aposta, optem per estar amb Nostre Senyor i ens
hem de fer, com el seu Fill, signe de contradicció.  La vocació cristiana
comporta una resposta radical com ho va ser l'entrega de Jesucrist per tots
nosaltres. Els joves cristians, doncs, hem d'esdevenir signe de contradicció en
el nostre dia a dia, navegant a contracorrent i no actuar com els altres, sinó
que hem d'actuar com Ell, utiitzant el seu llenguatge d'amor, de caritat i de
tendresa.

5. REFLEXIÓ

La Paraula del Jesucrist sempre ha generat contradiccions. Contradiccions
entre aquells que l'han seguit i els que l'han negat. Els cristians hem fet una
aposta ferma en la seva Paraula, la fe en Crist ressuscitat ens manté al
seu costat i ens anima a ser valents, nedant a contracorrent.


