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"No hi ha pitjor cec que qui no vol veure". Segur que tots heu sentit aquesta
frase feta, que avui podem utilitzar per reflexionar sobre l'Evangeli. Les obres
que Crist va fer eren manifestacions que demostraven que Déu es trobava en
Ell. Tot i així, molts jueus no s'ho creien perquè no els interessava creure que
aquell que predicava l'amor de Déu fos el seu enviat. Només aquells que
realment estaven oberts a la transformació, al canvi que Jesús
proposava esdevenien ovelles del bon pastor. Avui també podem formar
part d'aquest ramat d'ovelles que segueixen Crist, i ho podem fer acollint-lo
als nostres cors i reconeixent les seves paraules de vida eterna que
encara ressonen perquè Ell és entre nosaltres.

Jn 10, 22-30
 
Se celebrava a Jerusalem la festa de la
Dedicació. Era l'hivern. Jesús es
passejava pel recinte del temple sota el
pòrtic de Salomó. Llavors els jueus
l'envoltaren i li digueren: «Fins quan
ens tindràs en la incertesa? Si ets el
Messies, digue'ns-ho obertament».
Jesús els respongué: «Us ho he dit,
però no ho voleu creure. Les obres que
jo faig en nom del meu Pare donen
testimoni a favor meu, però vosaltres
no creieu, perquè no sou de les meves
ovelles. Les meves ovelles escolten la
meva veu. Jo les conec, i elles em
segueixen. Jo els dono vida eterna: mai
no es perdran, i ningú no me les
arrencarà de les mans. Allò que el Pare
m'ha donat val més que tot, i ningú no
podrà arrencar res de les mans del meu
Pare. Jo i el Pare som u».

 

FENT CAMÍ...  

"Sé que no estic sol", de Worship.CAT
https://youtu.be/HdV20_4pdDo

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
125. Si Ell viu, llavors sí que podrà ser present en la teva vida, en cada
moment, per omplir-lo de llum. Així no hi haurà mai més soledat ni
abandó. Encara que tothom se’m vagi, Ell restarà, tal com ho va prometre: «Jo
sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mt 28, 20). Ell ho omple
tot amb la seva presència invisible, i vagis on vagis t’estarà esperant.
Perquè Ell no sols va venir, sinó que ve i continuarà venint cada dia per
invitar-te a caminar cap a un horitzó sempre nou.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
I tu, estàs obert a la conversió que Jesucrist et demana? Reconeixes les seves
paraules de vida eterna? Alguna vegada has dubtat sobre si val la pena reconèixer les
paraules de Jesús? Escoltes quan se't dirigeix a tu o fas com aquell que no vol
veure-hi? Aprofites els moments de pregària per a obrir-li el teu cor?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Avui l'Evangeli ens descobreix com només des de la fe podem descobrir
que Crist és el Messies, el Salvador. Qui pot conèixer-ho, doncs? Només
aquells que portin una vida des de la humilitat i des de la plena confiança en
Déu, que són aquells que realment poden ser capaços d'acollir el do de la fe.
Reflexionem, avui sobre aquestes paraules.


