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Diu l'evangeli que molts murmuraven i s'apartaven de Jesús perquè deien que
el que explicava era molt difícil de comprendre. També avui, molts que dubten
o no creuen, o fins i tot a vegades nosaltres mateixos ens costa molt
comprendre certs aspectes de la fe o de l'Església. Si bé els dubtes són bons,
perquè ens interroguen i ens fan madurar en la nostra vivència i coneixement
de la fe, no hem d'oblidar que el més important en la fe no és comprendre-
ho tot o veure-ho tot clar, sinó experimentar i sentir l'amor de Déu en la
teva vida. En una relació d'amor amb la parella o amistat, el més important és
saber-ho tot o experimentar una relació i vivència real d'amor?

Jn 6, 60-69
 
En aquell temps, molts que fins
aleshores havien seguit Jesús digueren:
«Aquest llenguatge és molt dur. ¿Qui
és capaç d'acceptar-lo?». Jesús, sabent
que els seus deixebles murmuraven de
tot això, els digué: «Això us
escandalitza? Doncs què direu quan
veureu el Fill de l'home pujant on era
abans? És l'Esperit qui dóna vida; la
carn no serveix de res. Les paraules
que jo us he dit són Esperit i són vida.
Però entre vosaltres n'hi ha alguns que
no creuen». Des del principi, Jesús
sabia qui eren els qui no creien i qui
l'havia de trair. I afegí: «Per això us he
dit que ningú no pot venir a mi si no li
ho concedeix el Pare».
 
Des d'aquell moment, molts dels seus
deixebles es van fer enrere i ja no
anaven més amb Ell. Llavors Jesús
digué als Dotze: «¿També vosaltres em
voleu deixar?». Simó Pere li respongué:
«Senyor, a qui aniríem? Tu tens
paraules de vida eterna, i nosaltres
creiem i sabem que tu ets el Sant de
Déu».

 

FENT CAMÍ...  

"Quan m'he fiat", de Worship.CAT
https://youtu.be/GHlLFOVaAPE

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
141. Ara bé, en contra dels somnis que mobilitzen decisions, sempre «existeix
l’amenaça del lament, de la resignació. Això ho deixem per aquells que
segueixen ‘la deessa lamentació’ [...]. És un engany: et fa agafar el camí
equivocat. Quan tot sembla paralitzat i estancat, quan els problemes personals
ens inquieten, els malestars socials no troben les degudes respostes, no és bo
donar-se per vençut. El camí és Jesús: fer-lo pujar a la nostra barca i
remar mar endins amb Ell. Ell és el Senyor! Ell canvia la perspectiva de la
vida. La fe en Jesús condueix a una esperança que va més enllà, a una certesa
fundada no sols en les nostres qualitats i habilitats, sinó en la Paraula de Déu,
en la invitació que ve d’ell. Sense fer gaires càlculs humans ni preocupar-se
de verificar si la realitat que els envolta coincideix amb les seves seguretats.
Remeu mar endins, sortiu de vosaltres mateixos» [77].

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Quins són els dubtes principals en la vivència de la teva fe? Busques algú que
t'ajudi a comprendre-ho i donar-hi resposta? En el camí de la teva fe qui t'hi ha
ajudat? I tu, a qui podries ajudar a madurar i créixer en la vivència de la seva fe?
Preguntar-se i qüestionar-se, sempre és bo, però des de la confiança! En qui confies per
demanar-li que t'ajudi a acompanyar-te en aquest camí?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Davant les paraules de Jesús trobem dues reaccions diferents. Per una
banda, aquells que no ho arriben a comprendre perquè no creuen en Ell. En
canvi, la resposta dels seus deixebles és "a qui aníriem?". Reflexionem sobre
aquestes paraules. A qui aníriem nosaltres, com a joves cristians, sinó al
Senyor que ens ha salvat i que ens ha donat un camí d'amor? Sapiguem
seguir el camí que ens guia amb la fe!


