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Llegir... meditar... escoltar... pregar... actuar...

FORMACIÓ PERMANENT

Text bíblic: LA GENT PREGUNTA A JOAN - Lc 3,10-18
Tercer diumenge d’Advent - Cicle “C”
La gent li preguntava:
- Així, doncs, què hem de fer?
Ell els responia:
- Qui tingui dos vestits, que en doni un al qui no en té, i qui tingui menjar que també el
comparteixi.
Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia fins i tot uns publicans, que li deien:
- Mestre, què hem de fer?
Ell els respongué:
- No exigiu més del que està establert.
Igualment uns soldats li preguntaven:
- I nosaltres, què hem de fer?
Els va respondre:
- No feu servir la violència ni presenteu falses denúncies per treure diners de ningú, i
acontenteu-vos amb la vostra soldada.
El poble vivia en l’expectació, i tots es preguntaven si Joan no fora potser el Messies. Joan
respongué dient a tothom:
- Jo us batejo amb aigua, però ve el qui és més fort que jo, i jo no soc digne de deslligar-li les
corretges de les sandàlies: ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les
mans per ventar el gra de l’era i per arreplegar el blat i entrar-lo al seu graner; però
cremarà la palla en un foc que no s’apaga.
Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la Bona Nova.

- AQUÍ I AVUI –
Què diu el text?
Què ens diria Joan, avui, a cadascun de nosaltres, a la comunitat...?
Quin inventari d’oficis i persones podem imaginar que també haurien de preguntar a Joan?
Què et suggereix la Lectio d’avui per a la teva vida?
.

COMENTARIS:
- EL TEXT Paraules i conceptes clau en el text:
-

-

-

-

-

“...què hem de fer?”: Joan ha “cantat les veritats” a tothom ( Lc 3,7-9). Els únics que
refusaven directament el missatge de Joan eren els dirigents jueus (Lc 7,29-30). El poble
senzill, sentint els blasmes de profeta, es commociona i per això li pregunten: Què hem de
fer?
“...publicans ...soldats”: Els “publicans” recaptaven els impostos, i tots, mestres de la Llei
i poble, els consideraven lladres pels guanys abusius que feien. Els soldats no són soldats
romans sinó jueus o simpatitzants allistats al servei d’Herodes Antipes que tenia la seva
residència a la ciutat de Tiberíades a la vora occidental del mar de Galilea. Amb les
respostes als tres grups, a la gent, els publicans i els soldats, Joan mostra que la conversió
s’ha de manifestar en la recerca de la solidaritat i la justícia.
“...el poble vivia en l’expectació...”: Lluc, a 3,1-2, ha ressaltat el moment històric, concret,
en el qual la Paraula del Senyor es dirigeix a Joan, i destaca també l’obediència i
disponibilitat del mateix Joan per a complir fidelment el missatge rebut. Així Lluc col·loca
Joan en la línia dels profetes antics, però deixa entendre que Joan ja és el darrer d’aquests
profetes.
“... Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc”: La conversió que Joan motiva només és
una disposició interior, manifestada externament pel baptisme d’aigua, per a rebre la Bona
Nova de Jesús. Les persones que hagin rebut aquest baptisme d’aigua amb bona
disposició, rebran l’Esperit Sant a ple vol per a il·luminar els seu enteniment i cor amb la
Bona Nova de Jesús, fer-la entendre, viure-la i propagar-la arreu: L’Esperit sant serà
l’animador d’una nova comunitat...
“...Joan anunciava la Bona Nova”: els grups “espirituals” del temps del Baptista eren
bàsicament aquests quatre: 1/ els saduceus del Temple amb el seus muntatges legals de
sacrificis, cerimonials, processons... 2/ els fariseus, dividits en faccions diverses, que
ostentaven la seva fidelitat religiosa en el compliment fidel dels 630 manaments vinguts de
la Torà, llibres sagrats i tradicions... 3/ els “essenis” del Qumran, instal·lats vora la
desembocadura del riu Jordà al Mar Mort, a la part occidental en un lleu promontori;
vivien un ascetisme exigent on la dona hi era exclosa, eren crítics radicals contra el Temple
de Jerusalem. Hom creu que Joan Baptista, ja orfe, viuria la seva adolescència i primera
joventut amb aquests ascetes del Qumran... 4/ els “Terapeutes d’Alexandria” unes
escoles de control per a domini, control i orientació de les pulsions i passions personals:
una espiritualitat jueva complementada amb principis estoics grecs...
Joan, allunyat espiritualment d’aquests quatre grups, obrí, també a prop de la
desembocadura de Jordà, a uns 15/20 quilòmetres del Qumran, una àrea d’espiritualitat
per a la conversió personal de cara a preparar la imminent i purificadora manifestació de
Déu a favor del seu poble. En aquest lloc hi ha una construcció cristiano-bizantina,
monestir i basílica deshabitats, que ho commemora; però és terreny militar israelià, només
en la festivitat del Baptisme del Senyor és permès de poder arribar-hi en una processó
autoritzada que organitzen els mateixos cristians.

- EL CONTEXT –
Aquest Evangeli de Lluc dona molt de joc per a aplicar-lo a les realitats que tenim a l’entorn
nostre, en la societat d’avui, el seu context arriba fins a nosaltres. Hi ha grups, ideologies,
posicions i interessos polítics, econòmics, culturals, religiosos, etc... que mantenen un pòdium
de domini i explotació contra els seus subordinats, en siguin seguidors convençuts o no. És un
bon tema per a treballar-lo aquest temps d’Advent. Ens cal descobrir i denunciar les maldats
idolàtriques i totalitàries que, amb moltes disfresses, volen rentar els nostres cervells i
condicionar-ne els comportaments, tot il·lusionant-nos, amb fal·làcia, que som persones
lliures.
La conversió que predicava Joan és clara i nítida però, al mateix temps, exigent. Vol sinceritat
personal i comunitària perquè la conversió pugui ser posada en pràctica. Si ens hi posem,
l’Esperit trobarà portes i finestres obertes per a entrar a casa nostra, a la interioritat de cada
un de nosaltres, i de la comunitat de la que formem part, perquè no podem anar sols... És la
manera de preparar els camins del Senyor: L’ADVENT!

- COMPLEMENTS DE L’EVANGELI Primera lectura, So 3,14-18: “Alegra´t i celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem”
Pregària amb el salm: Is 12,2-5: Cant d’acció de gràcies...
Segona lectura, Fl 4,4-7: “Viviu sempre contents en el Senyor, ho repeteixo, viviu contents...”

TEXTOS PARAL·LELS A L’EVANGELI DE LLUC: Mt 3,1-12 / Mc 1,1-8 / Jn 1, 19-28

Bíblies per a consultar...
BIBLIA DE JERUSALEN

- Desclée De Brouwer 2009

BCI BÍBLIA CATALANA

traducció interconfessional

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

LA BÍBLIA
LA BÍBLIA

- Publicacions de l’Abadia d Montserrat 1970

- La Casa de la Bíblia PPC/Sígueme/Verbo Divino 1992

LA BÍBLIA DE NUESTRO PUEBLO
NOU TESTAMENT

Luís Alonso Schökel - Mensajero 2016

Jaume Sidera i Plana - Ed Claret 2010
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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.

