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Llegir... meditar... escoltar... pregar... actuar... FORMACIÓ PERMANENT 

 
 

Text bíblic: COMENÇA LA PASTORAL DE JESÚS  Lc 1,1-4; 4,14-21 
Diumenge III de durant l’Any, cicle C    

 
Són molts els qui han emprès la tasca d’escriure un relat dels fets que s’han acomplert 

entre nosaltres, valent-se del que ens han transmès els qui des del principi en foren testimonis 
oculars i després esdevingueren servidors de la Paraula. També jo, havent-me informat 
minuciosament de tot des dels orígens, he decidit d’escriure-t’ho, il·lustre Teòfil, en una 
narració ordenada, perquè constatis la solidesa dels ensenyaments que has rebut. 

...Llavors Jesús, ple del poder de l’Esperit, se’n tornà a Galilea. La seva anomenada es 
va estendre per tota la regió. Ensenyava a les sinagogues, i tothom el lloava.  

I se n’anà a Natzaret, on s’havia criat. El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la 
sinagoga i s’aixecà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el 
passatge on hi ha escrit: 

“L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit.  
M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, 
a proclamar als captius la llibertat, 
i als cecs el retorn de la llum, 
a posar en llibertat els oprimits 
i a proclamar l’any de gràcia del Senyor”. 

Després plegà el volum, el retornà al responsable del culte de la sinagoga i es va asseure. Tots 
els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell. Aleshores començà dient-los: 

-Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d’escoltar. 
 
 
 

 
- AQUÍ I AVUI – 
Què diu el text? 

¿T’han explicat mai, o has estudiat personalment, l’inici de l’Evangeli de Lluc? 
¿Ets conscient del que és i significa la persona de Jesús en la nostra vida?  

Què et demana la Paraula d’avui? 
 

 



COMENTARIS: 

- EL TEXT - 

Paraules i conceptes clau en el text: 

-“Són molts els qui han emprès la tasca.. .”: l’evangelista Lluc té formació acadèmica, 
en llenguatge d’avui. Ha donat la seva fe a Jesucrist (Jesús: Jesús històric + Crist: ja Ressuscitat). És 
divulgador i col·laborador de Pau en la difusió de la Bona Nova que viu el judaisme creient. 
Però Lluc, que té formació hel·lenista, es dirigeix a un públic triple: als jueus que es fan 
preguntes sobre el que ha passat des de la realitat històrica de Jesús de Natzaret, entre ells 
Teòfil, als judeocristians que ja tenen moltes relacions escrites que fonamenten la seva fe en 
Jesucrist i els no jueus, diguem-ne grecs, que han sigut batejats en la nova fe cristiana. Per tant 
Lluc, veu la necessitat d’una nova redacció del que ha succeït i que va creixent: la nova 
Comunitat. 

-“...havent-me informat minuciosament...”: Lluc s’informa de tot el que s’ha escrit 
sobre el Jesús històric, el Crist ressuscitat i la seva comunitat de seguidors inspirada i 
acompanyada per l’Esperit... Lluc accepta les relacions de Marc i de Mateu que també és 
inspirada en la de Marc però degudament amplia, dirigida a judeocristians. Lluc, per tant, obra 
portes. Cal adonar-nos, però, que Lluc, tot i tenir formació hel·lenística, s’adapta plenament a 
la mentalitat semita, diferent de la grega, per a redactar la seva obra. L’obra de Lluc és una 
unitat en dues parts o dos volums: el primer és el que en diem “l’Evangeli de Lluc” i la segona 
part és “Els fets dels Apòstols”. El protagonista del primer volum és Jesús, el Jesucrist 
ressuscitat, mentre que el protagonista del segon volum és l’Esperit Sant. El comú 
denominador de les dues parts del redactat de Lluc és la Revelació divina acceptada per un 
grup de creients, fidels: Resta d’Israel transformada en Comunitat cristiana on tothom, jueu o 
no jueu, hi pot entrar pel Baptisme. 

-“...il·lustre Teòfil...”:  Qui és Teòfil? Lluc redacta la seva obra després de la destrucció 
de la ciutat i Temple de Jerusalem, l’any 70 del primer segle. El grup sacerdotal i saduceu, amb 
aquesta destrucció, ha perdut lloc i ofici, ja no és ningú. Teòfil, ex-summe sacerdot a l’exili, 
nebot de Caifàs, es faria preguntes sobre tot el que estava passant: Jesús... la nova comunitat... 
la destrucció del Temple... Lluc seria conegut, potser amic i tot, de Teòfil, i per això li dedica la 
seva obra, Evangeli i Fets, “perquè constati la solidesa” de la nova comunitat de creients, el 
Nou Regne, que s‘anava consolidant... 

-“Jesús, ple del poder de l’Esperit...”: La plenitud de l’Esperit Sant que dóna forma i 
voluntat a la realitat humana de Jesús, fet Trinitari, el posa a punt per iniciar la tasca duríssima 
de la nova lectura de la Llei i de conèixer en veritat el voler del Déu creador. Cal començar 
quasi del no res.... 

-·...pobres... captius... cecs... oprimits...”: Per a poder interpretar bé i entendre 
aquests conceptes cal llegir poc a poc el capítol 58 del profeta Isaïes. Aquests mots són 
figuracions, en llenguatge midràshic semita, dels més desvalguts de la societat del temps 
d’Isaïes, de Jesús, de tots els temps de la història, i, naturalment, del nostre.  

-“...proclamar l’any de gràcia del Senyor...”: Aquesta lectura que Jesús fa d’Isaïes 61,1-
2 cita  pobres, cors abatuts, captius de llibertat, presos... per anunciar-los “l’any de gràcia del 
Senyor”. Què és l’any de gràcia del Senyor? Teniu la resposta a Lv 25,1-34.  



Per a constatar la importància del nombre “7” a la Bíblia, siguin dies, setmanes o anys, 
podeu resseguir aquestes citacions: la primera i més important: Gn 2,1-3; també E x 21,2   /   Ex 
35,2   /  Lv 23,23-24   / Lv 25,1-34 (a aquesta citació es referia Jesús)   / Dt15,1   /    Dt 31,9-11.  
 
-“Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d’escoltar...”: És molt important d’adonar-
nos que si la primera part del verset  Is 61,2 diu “...a proclamar l’any de gràcia del Senyor”, 
Jesús no fa cap referència a la segona part d’aquest mateix verset: “...el dia que el nostre Déu 
farà justícia”. Per tant, queden exclosos de la ment, comportament i pastoral de Jesús la 
revenja, l’amenaça i el judici diví tal com els jueus volien i esperaven...  
 
 

- EL CONTEXT – 

Els temps de Jesús, com en tots els moments de la història, també els nostres, els egoismes 
humans han marcat en un tant per cent elevadíssim la vida pública i les polítiques locals, 
nacionals i internacionals. És ben cert que l’Amor Etern s’ha manifestat i realitzat en tantes 
persones, institucions, fets i circumstàncies, també avui; però els poders,  ideologies 
interessades, mitjans de comunicació, etc. ho bandegen irresponsablement i,  a voltes, amb 
mala voluntat.  

La persona i Evangeli de Jesús històricament han sigut manipulats, interpretats i adaptats als 
interessos de poders polítics, religiosos, també interessos religiosos que s’han dit cristians, 
ideologies, individualismes, etc.  Creu i espasa han anat junts en moments de la història... fins i 
tot s’han fet treballs missioners que no han resultat gaire cosa més que bons col·laboradors 
dels colonialismes, el mateix es pot afirmar del judaisme polititzat i de l’islam,. Tanmateix la fe 
i l’Evangeli s’han obert pas. Les pulsions, emocions, egoismes i interessos humans han dominat 
i dominen el món. Per tant, moltes històries locals, nacionals i internacionals necessiten una 
revisió a fons on l’observació dels fets sigui analitzada degudament amb la valoració objectiva 
de la persona humana amb els seus drets i deures personals i comunitaris.  

Una Formació Permanent cuidada i perseverant ens pot ajudar a clarificar totes les històries, 
començant per les nostres personals... El Jesús de la sinagoga de Natzaret ens n’ha obert el 
camí... 

                                                        - COMPLEMENTS DE L’EVANGELI - 

Primera lectura, Ne, 8,2-10: La primera Celebració de la Paraula a la història d’Israel. 
Pregària amb el salm 19 (18), 8-15: “Les vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida” 
Segona lectura, 1C 12,12-30:” Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats 
en un sol esperit per formar un sol cos...” 
 

TEXTOS PARAL·LELS A L’EVANGELI DE LLUC:  Mt 4,12-17 / Mc 1,14-15  /  Mt 13,53 58   /   
                          Mc 16, 6,1-6 

Referències a Lluc en el NT: Col 4,14   /   2Tm 4,11   /  Flm 24 

 



Les meves Bíblies de consulta... 

BIBLIA DE JERUSALÉN   -   Desclée De Brouwer   2009 

BCI  BÍBLIA CATALANA  traducció interconfessional      

 Associació Bíblica de Catalunya    -    Ed. Claret/ Societat bíblica   2014 

LA BÍBLIA   -   Publicacions de l’Abadia d Montserrat    1970 

LA BIBLIA   -   La Casa de la Biblia   PPC/Sígueme/Verbo Divino    1992 

LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO   Luís Alonso Schökel   -   Mensajero   2016 

NOU TESTAMENT   Jaume Sidera i Plana   -   Ed Claret    2010 

La “Lectio Divina on line” també és traduïda i enviada en anglès  i espanyol. 

 

 

 

  
 

 
Marca’t un temps per llegir les introduccions, notes i comentaris de la teva Bíblia 

referents al text de Lectio d'avui. Si és el cas, consulta els mapes, el vocabulari o l'índex 
temàtic que la teva Bíblia, si està actualitzada, t'ofereix. Llegeix, també amb atenció, 

els comentaris d'aquesta Lectio. Ara bé, aquestes consultes o aclariments no els 
realitzis durant el teu temps interioritzat de LECTIO DIVINA. 

Són complements externs de formació contínua. 
 


