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En aquell temps, Pere es va girar i veié
que darrere venia el deixeble que Jesús
estimava. Era aquell que durant el
sopar s'havia reclinat sobre el pit de
Jesús i li havia preguntat: «Senyor, qui
és el qui et traeix?». Pere, en veure'l,
diu a Jesús: «Senyor, i d'aquest, què en
serà?». Jesús li respon: «Si vull que es
quedi fins que jo vingui, què hi tens a
dir? Tu segueix-me». Així va córrer
entre els germans el rumor que aquell
deixeble no moriria, però Jesús no li va
pas dir que no moriria, sinó: «Si vull
que es quedi fins que jo vingui, què hi
tens a dir?».
 
Aquest és el deixeble que dóna
testimoni de tot això. Ell ho ha escrit, i
sabem que el seu testimoni és digne de
crèdit. Jesús va fer encara moltes
altres coses. I si algú volgués escriure-
les una per una, em sembla que els
llibres que es podrien escriure no
cabrien en el món sencer.
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“Apòstols del Regne” de Worship.CAT
https://youtu.be/IqUdi3AJcwI

3. L'EVANGELI DEL DIA
 

1. INTRODUCCIÓ

2. CANT

4. CRIST VIU!
50. «Per la santedat dels joves l’Església pot renovar el seu ardor
espiritual i el seu vigor apostòlic. El bàlsam de la santedat generada per la
vida bona de tants joves pot curar les ferides de l’Església i del món,
retornant-nos a aquella plenitud de l’amor al qual sempre hem estat cridats:
els joves sants ens animen a tornar al nostre amor primer (cf.  Ap  2,
4)»  [21]. Hi ha sants que van conèixer la vida adulta, i ens deixaren el
testimoni d’una altra forma de viure la joventut. Recordem-ne almenys alguns
d’ells, de diferents moments de la història, que visqueren la santedat cada un
a la seva manera.
52. Sant Francesc d’Assís, essent molt jove i ple de somnis, sentí la crida de
Jesús a ser pobre com Ell i a restaurar l’Església amb el seu testimoni.
Renuncià a tot amb alegria i és el sant de la fraternitat universal, el germà
de tots, que lloava el Senyor per les seves criatures. Va morir al 1226.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?

7. PARENOSTRE

5. REFLEXIÓ

El Crist ressuscitat es fa present dia a dia entre nosaltres! Els que som
seguidors de Crist reconeixem la seva presència, només així en podem ser
testimonis seus. Nosaltres, com Joan, podem ser el deixeble estimat i difondre
la Bona Nova. Ho podem fer si ens deixem guia per l'Esperit Sant.

Quins testimonis de fe t’han ajudat o ajuden en el teu creixement
espiritual? En què et donen testimoni? Tu ets testimoni creient per algu? Els
cristians som prou testimonis creïbles enmig del nostre dia a dia?
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Joan ens diu a l’evangeli que ell n’és testimoni! Un testimoni és la prova més
ferma que un fet és cert i real. Hi ha testimonis en els judicis per corroborar
un fet; quan volem dir que una cosa es veritat diem: jo ho he vist, en sóc
testimoni... Joan ens diu, tot el que diem de Jesús en l’evangeli és veritat, jo en
sóc testimoni, ho he vist, sentit i viscut. I molts d’aquells testimonis, van
donar la vida afirmant que allò era veritat. Tants centenars i milers de
persones donarien la vida per una mentida? El seu testimoni i el seu
martiri és la prova més forta de la veritat de Jesús i el seu missatge!


