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Avui Jesús ens promet la llibertat autèntica; la seva missió és alliberar
aquesta humanitat nostra. No parlem d’una habitació d’un WIFI, d’un
confinament...parlem de la llibertat del cor, d’un alliberament personal i
comunitari que abraça la humanitat sencera. El Senyor ens necessita per
portar arreu aquesta salvació gratuïta i amorosa. L’Església jove també en som
responsables d’anar-la construint junts cada dia!

Jn 12, 44-50
 
Jesús cridà: «Els qui creuen en mi no
creuen en mi tot sol, sinó també en
aquell que m'ha enviat; els qui em
veuen veuen aquell que m'ha enviat. Jo,
que soc la llum, he vingut al món
perquè no es quedi en la fosca ningú
dels qui creuen en mi. Si alguns dels
qui m'escolten no accepten el que els
dic, no soc jo qui els condemno, perquè
la meva missió no és condemnar el
món, sinó salvar-lo. Els qui no volen
saber res de mi ni accepten el que els
dic ja tenen qui els donarà la sentència:
això mateix que jo he predicat els
condemnarà al darrer dia, perquè jo no
he parlat pas pel meu compte, sinó que
el Pare mateix, en enviar-me, em manà
què havia de dir i de predicar, i sé que
allò que ell mana és vida eterna. Per
això tot el que jo dic, ho comunico tal
com m'ho ha dit el Pare».

 

FENT CAMÍ...  

"Déu que m’alliberes", de Worship.CAT
https://www.youtube.com/watch?v=UuYAIIOC5HA

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
121. El seu perdó i la seva salvació no són pas coses que hàgim comprat, o que
hàgim d’adquirir amb les nostres obres o amb els nostres esforços. Ell ens
perdona i ens allibera gratis. El seu lliurament en la creu és quelcom tan
gran que nosaltres no podem ni devem pagar-ho; només hem de rebre-ho amb
immensa gratitud i amb l’alegria de ser tan estimats abans que poguéssim
imaginar-ho: «Déu ens ha estimat primer» (1Jn 4, 19).
122. Joves estimats pel Senyor, quant valeu vosaltres si heu estat redimits per
la sang preciosa de Crist! Joves estimats, vosaltres «no teniu preu!, no sou
peces de subhasta! Si us plau, no us deixeu comprar, no us deixeu seduir, no
us deixeu esclavitzar per les colonitzacions ideològiques que ens fiquen idees
al cap i al capdavall ens tornem esclaus, dependents, fracassats de la vida.
Vosaltres no teniu preu: heu de repetir-ho sempre: no estic en cap subhasta,
no tinc preu. Sóc lliure, sóc lliure! Enamoreu-vos d’aquesta llibertat que
és la que ofereix Jesús»
 

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Sóc lliure de veritat? Coneixo alguna experiència d’esclavitud? Per què resulta
“com a fàcil” fer-me esclau? Què puc construir amb altres per dur aquest
alliberament total i autèntic què porta Jesucrist?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

Amic, t’han lligat algun cop? T’han castigat a no sortir de l’habitació? Sense
WIFI? Ports molts dies sense sortir de casa? El crit de llibertat el portes al
cor. Saber escoltar-lo i respondre en autenticitat és la clau de la felicitat per
viure la plenitud de l’amor i amb els altres anar sembrant llavors de Regne
Nou


