
 

Il·luminació diumenge III ordinari any C    -   Lectura 

La Il·luminació és dedicada a l’Evangelista Lluc. L’Evangeli d’ aquest diumenge inicia amb els 
primers versets del seu Evangeli.  
Hi ha quatre colors ambientals a l’extensió de la làmina: blau, groc, verd i vermell. Són els 
colors primaris de la nostra gama cromàtica, però la intenció d’aquest quatre colors és fer-ne 
referència als quatre elements que, en la cultura clàssica, integren la realitat del nostre món: 
aigua, aire, terra i foc. Interpretar el color que fa referència a cada element és fàcil.  

Les cultures neixen, creixen i s’expandeixen en els paràmetres de temps i espai, però 
participen també de la limitació i caducitat que ens marquen aquests paràmetres. La Pasqua 
de Jesucrist és una explosió sorprenent de Llum i Eternitat dins la història humana. Aquest 
Triomf Pasqual és expressat en la potent irradiació de Llum que des del centre de la làmina  
s’expandeix, s’ofereix, a tota la humanitat.  

El Crist Pasqual és Alfa i Omega, principi i fi de tota la creació. En la Il·luminació la lletra Omega 
ascendeix lleument sobre l’Alfa significant que no és final de caducitat sinó principi d’Eternitat 
per a tothom que n’accepti el misteri. La creu irradiant del divendres Sant uneix temps i 
eternitat, i la Llum de Pasqua li dóna sentit. 

Lluc és conscient i viu aquesta Revelació a Israel portada a plenitud. Ell, que posseeix les dues 
cultures, hebrea i hel·lenística, en fa un redactat testimonial per a explicar-li a Teòfil, i a tots 
nosaltres, hel·lènics, hebreus i de totes les cultures, perquè vegem amb claredat el gran misteri 
del Crist Pasqual que dóna sentit i esperança a la humanitat entera. Lluc escriu una obra en dos 
volums: Evangeli i Fets dels Apòstols. El nom  de Lluc, a la làmina, queda marcat amb lletres 
gregues. 


