DIARI DEL PELEGRÍ
Imagina que en el camí et trobes un túnel.
Tot és ben fosc.
Com et sents sense veure cap on vas
o què tens al davant?
Hi entraries sense cap llum?
Però... i si el que volguessis fora amagar-te?
Potser t' estimaries més la foscor.
Si no et poguessin veure seria perfecte.
Aleshores, en què quedem?
Llum o foscor?
Has viscut algun moment de la teva vida
que t' hagis sentit trist, desanimat, esporuguit...
com a les fosques?

Quarta etapa
PER ORIENTAR-TE EN EL CAMÍ...
mpre la
Senyor Jesús, sigueu se
meva Llum. Gràcies

Què ens diu la Paraula de Déu?
De l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, digué Jesús a Nicodem: «Com Moisès, en el desert, enlairà la serp,
també el Fill de l'home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen en ell tinguin
vida eterna. Déu estima tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi
ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al
món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en
ell no seran condemnats. Els qui no creuen, ja han estat condemnats, per no haver
cregut en el nom del Fill únic de Déu. Déu els ha condemnat perquè, quan la llum ha
vingut al món, s'han estimat més la foscor que la llum. És que no es comportaven
com cal. Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar en la foscor,
perquè la llum descobriria com són les seves obres. Però els qui viuen d'acord amb
la veritat, sí que busquen la plena llum, i que tothom vegi què fan, ja que ho fan
segons Déu» (Mc 1, 12-15)

4t diumenge de Quaresma

Jesús és la Llum veritable, la Llum del món.
Llum que il.lumina el nostre cor,
especialment en els moments
de foscor de la nostra vida.
El mal, el pecat,...
ens fan caminar en la foscor,...
ens allunyen de Jesús...
i dels companys...
...de la Llum de la vida.
Sisplau. Si et passa això no t'amaguis.
Confia. Deixa't estimar per Jesús.
Deixa que Ell torni a il.luminar
el teu cor i el teu camí.
Pensa en les coses i persones
que et fan sentir Jesús aprop,
i que il.luminen el camí de la teva vida.
Què pots fer aquesta setmana
perquè Ell sigui, un xic més,
Llum del teu camí?

EL MEU COMPROMÍS
DE CONVERSIÓ

Caminar amb llum

