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Jesús ens demana mantenir-nos en l’amor que Ell ens té, quin és aquest amor?
Un amor a fons perdut, gratuït, atent, que confia en la recuperació d’allò
que sembla irrecuperable; un amor que no apaga el ble que vacil·la, ni trenca
la canya que s’esberla. Així ho ha fet amb nosaltres! Ens recupera, ens ve a
trobar, ens acompanya...obrim els ulls i el trobarem ben a prop.

Jn 15, 9-17
 
En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «Tal com el Pare m'estima,
també jo us estimo a vosaltres.
Manteniu-vos en el meu amor. Si
guardeu els meus manaments, us
mantindreu en el meu amor, tal com jo
guardo els manaments del meu Pare i
em mantinc en el seu amor.»Us he dit
tot això perquè la meva joia sigui
també la vostra, i la vostra joia sigui
completa. Aquest és el meu manament:
que us estimeu els uns als altres tal
com jo us he estimat. Ningú no té un
amor més gran que el qui dóna la vida
pels seus amics. Vosaltres sou els meus
amics si feu el que jo us mano. Ja no us
dic servents, perquè el servent no sap
què fa el seu amo. A vosaltres us he dit
amics perquè us he fet conèixer tot allò
que he sentit del meu Pare.»No m'heu
escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he
escollit a vosaltres i us he confiat la
missió d'anar pertot arreu i donar fruit,
i un fruit que duri per sempre. I tot allò
que demanareu al Pare en nom meu, Ell
us ho concedirà. Això us mano: que us
estimeu els uns als altres».

 

FENT CAMÍ...  

“Sé que no estic sol”, de Worship.cat
https://worship.cat/cancons/c57/

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
156. Així és possible d’arribar a experimentar una unitat constant amb Ell, que
supera tot el que puguem viure amb altres persones: «Ja no sóc jo qui visc; és
Crist qui viu en mi » (Ga  2, 20). No privis la teva joventut d’aquesta
amistat. Podràs sentir-lo al teu costat no solament quan preguis.
Reconeixeràs que camina amb tu en tot moment. Prova de descobrir-lo i
viuràs la bella experiència de saber-te sempre acompanyat. És el que
van viure els deixebles d’Emaús quan, mentre caminaven i conversaven
desorientats, Jesús es feu present i «caminava amb ells» (Lc 24, 15). Un sant
deia que «el cristianisme no és un conjunt de veritats que cal creure, de lleis
que cal complir, de prohibicions. Així resulta molt repugnant. El cristianisme
és una persona que em va estimar tant que reclama el meu amor. El
cristianisme és Crist» [82].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

 

Qui puc dir que de veritat m’estima? I jo, qui estimo?  Perquè és tan
gran estimar i ésser estimat? Què series capaç de fer per qui estimes? I amb
qui estimes?

Amics, que bonic tot quan estimem i som estimats! L’experiència de l’amor
ens canvia la vida, ens fa viure des d’una altra dimensió i veure la realitat des
d’una altra perspectiva. És com el pas d’una vida en 2D a una vida en 3D...es
passa a veure en profunditat.




