
ESGLÉSIA  JOVE
AMINANT JUNTS

 

FENT CAMÍ...  

 

"Aquí em tens" de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?v=4fwsVpdBPFk
 

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

Lc 18,9-14
 
Jesús proposà una altra
paràbola a uns que es refiaven
de ser justos i menyspreaven
els altres: «Dos homes van
pujar al temple a pregar: l'un
era fariseu i l'altre publicà. El
fariseu, dret, pregava així en
el seu interior: "Déu meu, et
dono gràcies perquè no sóc
com els altres homes, lladres,
injustos, adúlters, ni sóc
tampoc aquest publicà. Dejuno
dos dies cada setmana i dono
la desena part de tot el que
guanyo o adquireixo." Però el
publicà, de lluny estant, no
gosava ni aixecar els ulls al
cel, sinó que es donava cops al
pit tot dient: "Déu meu,
sigues-me propici, que sóc un
pecador." 
Jo us dic que aquest va baixar
perdonant a casa seva, i no
l'altre; perquè tothom qui
s'enalteix serà humilitat, però
el qui s'humilia serà enaltit.»

 

1. INTRODUCCIÓ
 Senyor aquí em tens! Entregat del tot a Déu, com Jesús va entregar-se del tot

al Pare aquella nit de dijous sant. “Què podré dir, què podré fer, si no és
oferir-te el cor, totalment Senyor”. Uneix-te a Jesús i no tinguis por de dir-li sí
a Déu Pare perquè “la meva ànima és teva, jo vull ser tot teu”.
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2. CANT

4. CRIST VIU!
Adonem-nos que a Jesús no li agradava que les persones adultes
miressin amb menyspreu els més joves o els tinguessin al seu servei de
manera despòtica. Ben al contrari, Ell demanava: «el més important entre
vosaltres ha d'ocupar el lloc del més jove, i el qui mana, el lloc del qui
serveix» (Lc 22, 26). Per a Ell l’edat no establia privilegis, i que algú tingués
menys anys no volia dir que valgués menys o tingués menys dignitat.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Quin és el to de la teva pregària? Què esperes de Déu quan t'hi adreces?
Amb quin criteri jutges en el teu cor aquells que són socialment mal vistos?
Quin és el criteri de Déu?

7. PARENOSTRE

Certament Jesús prefereix que fem el bé que no pas el mal, però si no es fa amb
amor, posant-hi el cor, perd el seu valor. Així mateix, lloa l’actitud del publicà,
perquè només des de la humilitat un pot reconèixer que s’equivoca, que peca, i
pot corregir i convertir el seu cor; l’orgull fa que sempre ens justifiquem i mai
siguem capaços de reconèixer les nostres faltes.

5. REFLEXIÓ


