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[Jesús digué als jueus:] (...)
«Vosaltres heu enviat
missatgers a Joan, i ell ha
donat testimoni a favor de la
veritat. (...) Joan era la llàntia
encesa i resplendent, i
vosaltres us vau deixar
entusiasmar un cert temps per
la seva claror. Però jo encara
tinc a favor meu un testimoni
més gran que Joan: són les
obres que el Pare m'ha donat
perquè jo les dugui a terme.
Aquestes obres que jo faig, sí
que donen testimoni que el
Pare m'ha enviat, continua
donant testimoni a favor meu.
Però vosaltres no heu escoltat
mai la seva veu, n'hi heu
contemplat el seu aspecte; i no
deixeu que la seva paraula
resti dins vostre, perquè no
creieu en aquell que ell ha
enviat. Vosaltres investigueu
les Escriptures, perquè us
penseu que gràcies a elles
obtindreu vida eterna. Doncs
les Escriptures també donen
testimoni de mi. Però vosaltres
no voleu venir a mi per tenir
vida. La glòria, no la rebo dels
homes. Però a vosaltres us
conec i sé que no teniu dins
vostre l'amor de Déu. Jo he
vingut en nom del meu Pare, i
no em voleu acollir; en canvi,
si un altre ve en nom propi, a
aquest sí que l'acollireu. ¿Com
podeu creure, vosaltres que
accepteu honors els uns dels
altres però no cerqueu la
glòria que ve del Déu únic?»
(...)

 

FENT CAMÍ...  

"Vius en mi", de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?v=kyp_0zeXtUE

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ
 Jesús viu en nosaltres pel seu Esperit. L’exaltem i saltem d’alegria perquè en

Ell tenim l’amor infinit que ens fa lliures. 
Ara que ens preparem per a la celebració de la Pasqua, també és molt
important que siguem ser testimonis.
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2. CANT

4. CRIST VIU!
Missioners valents
175. Enamorats de Crist, els joves són cridats a donar testimoniatge de
l’Evangeli a tot arreu, amb la seva pròpia vida. Sant Albert Hurtado deia que
«ser apòstol no significa portar una insígnia al trau de la jaqueta; no significa
parlar de la veritat, sinó viure-la, encarnar-s’hi, transformar-se en Crist. Ser
apòstol no és portar una torxa a la mà, posseir la llum, sinó ser la llum [...].
L’Evangeli [...] més que una lliçó és un exemple. El missatge convertit en vida
vivent» [93].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Coneixes testimonis de fe? Que és el que més destacaries de la seva
manera de ser? En què voldries assemblar-te a ells? Són llum per a tu? I tu,
ets llum per als altres?

7. PARENOSTRE

Jesús ens parla del valor del testimoni: un testimoni uneix la seva vida, les
seves obres i paraula per explicar i transmetre quelcom. Jesús amb la seva
vida és testimoni de l’Amor de Déu i ens ho transmet de forma radical.
Joan Baptista va preparar la vinguda de Jesús, i en va ser testimoni, i per això
Jesús diu que ell va ser llum que guiava el camí cap a la llum veritable, Jesús.
Els cristians som cridats a ser testimonis de Jesús, amb tota la nostra
vida: obres, actituds, paraula... Només així serem llum per als altres.  

5. REFLEXIÓ




