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En aquell temps, mentre Jesús era
a taula amb els seus deixebles, es
contorbà i afirmà: «Us ben
asseguro que un de vosaltres m'ha
de trair». Els deixebles es miraven
els uns als altres, perquè no sabien
de qui ho deia. Un dels deixebles,
el qui Jesús estimava, era a taula
al costat d'Ell. Simó Pere li fa
senyes perquè li pregunti de qui
parla. Ell es reclina sobre el pit de
Jesús i li diu: «Senyor, qui és?».
Jesús respon: «És aquell a qui
donaré el tros de pa que ara
sucaré». Llavors suca el pa i el
dóna a Judes, fill de Simó Iscariot.
En aquell moment, darrere el tros
de pa, Satanàs va entrar dintre
d'ell. Jesús li digué: «Allò que estàs
fent, fes-ho de pressa». Però cap
dels qui eren a taula no va
entendre per què Jesús li deia això.
Com que Judes tenia la bossa dels
diners, alguns pensaven que Jesús
li deia que comprés tot el que
necessitaven per a la festa, o bé
que donés alguna cosa als pobres.
Ell, després de prendre el tros de
pa, sortí de seguida. Era de nit.
 
Quan Judes va ser fora, Jesús
digué: «Ara el Fill de l'home és
glorificat, i Déu és glorificat en Ell.
Si Déu és glorificat en ell, també
Déu mateix el glorificarà, i el
glorificarà ben aviat. Fills meus,
encara estic amb vosaltres per poc
temps. Vosaltres em buscareu,
però ara us dic allò que vaig dir als
jueus: ‘Allà on jo vaig, vosaltres no
hi podeu venir’». Simó Pere li diu:
«Senyor, on vas?». Jesús li respon:
«Ara tu no pots seguir-me allà on
jo vaig. M'hi seguiràs més tard».
Pere li replica: «Senyor, per què no
et puc seguir ara mateix? Donaré
per tu la vida!». Jesús li contesta:
«¿Tu vols donar la vida per mi?
T'ho ben asseguro: no cantarà el
gall que no m'hagis negat tres
vegades».

 

FENT CAMÍ...  

"Fes que hi vegi", de Canta la Teva Fe
https://www.youtube.com/watch?v=yCkn-E2mF6w

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
120. Nosaltres «som salvats per Jesús, perquè ens estima i no pot
contrariar el seu geni. Podem fer-li les mil i una, però en estima, i ens
salva, perquè només allò que s’estima pot ser salvat. [...] Va abraçar el fill
pròdig, va abraçar Pere després de les negacions i ens abraça sempre,
sempre, sempre després de les nostres caigudes ajudant-nos a aixecar-nos i
redreçar-nos. Perquè la veritable caiguda –atenció a això–,  la veritable
caiguda, la que és capaç d’arruïnar-nos és la de quedar-se a terra i no deixar-
se ajudar».

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Som capaços de reconèixer que nosaltres també fallem a Jesús? En què?
Només ens en culpabilitzem o som capaços de demanar perdó i intentar
canviar el nostre cor? Sabem perdonar als altres i no només culpabilitzar-los
d'allò que fan malament?

7. PARENOSTRE

Quan rellegim l'evangeli d'avui potser a vegades ens podem indignar contra
Judes, com va ser capaç de trair a Jesús? Ell que l'havia escollit com a deixeble
seu, com un dels seus escollits? La traïció de les persones ens fa molt mal
i exigeix contra aquell que la fa un càstig, una pena. Això ens passa
també contra Judes... Però, moltes vegades, no pensem així amb nosaltres
mateixos, i nosaltres moltes vegades també traïm a Jesús: quan ens
acovardim o ens avergonyeix la nostra fe; quan abandonem la nostra vida de
pregària i la nostra relació amb Ell; quan la nostra vida s'aparta de l'evangeli i
no som capaços de nedar a contracorrent i ens deixem endur pel que és més
fàcil i còmode... Si, nosaltres també fallem a Jesús, però el més important no és
això, sinó saber retornar a Jesús i demanar-li perdó, ell ens ofereix una vegada i
una altra la possibilitat de refer la nostra culpa. Judes no ho va saber fer, no va
ser capaç de demanar el perdó a Jesús, quan Ell, segur l'hagués perdonat!

5. REFLEXIÓ

En l'Evangeli d'avui, se'ns revela la traïció de Judes que, malgrat ser tan a
prop de la veritable llum, per ell és de nit.  Nosaltres també som a prop
d'aquesta llum, però sabem acollir-la i viure amb ella o ens n'allunyem i anem
cap a la foscor com va fer Judes?




