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

 

 

 

 

Diumenge 1r d’Advent. Any A 

Text bíblic:  QUAN ARRIBARÀ EL FILL DE L’HOME, EL DIA I L’HORA...  -   Mt 24, 37-44. 

 

 

 

Tal com van ser els dies de Noè, així serà la vinguda del Fill de l’home.  Els dies abans del diluvi 

anaven menjant i bevent, i prenent muller i marit, fins al dia mateix que Noè va entrar a 

l’arca;  i no es van adonar de res fins que va venir el diluvi i se’ls endugué tots.  Així serà 

igualment la vinguda del Fill de l’home.  Llavors hi haurà dos homes al camp: l’un serà pres i 

l’altre deixat; i dues dones que moldran a la mola:  l’una serà presa i l’altra deixada.  Vetlleu, 

doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor. Prou que ho compreneu: si l’amo de 

la casa hagués sabut a quina hora de la nit havia de venir el lladre, hauria vetllat i no hauria 

permès que li entressin a casa.  Per això, estigueu a punt també vosaltres, perquè el Fill de 

l’home vindrà a l’hora menys pensada.  

 

 

 

 

 

 
AQUÍ I AVUI 

 
Què diu el text? 

Consideres amb responsabilitat què és la “Vinguda del Senyor” a la teva vida? 
Ho vius en comunitat? 

Què et suggereix la Lectio d’avui per a la teva vida? 
 

 



COMENTARIS PER A SER LLEGITS ABANS O DESPRÉS DE LA LECTIO: 

Consulteu les citacions en blau. 

Llegiu amb atenció aquesta Lectio abans de la sessió presencial o virtual de grup. 

ÉS FORMACIÓ PERMANENT! 

 

“EL TEXT” 

 

− “ Com els dies de Noè...”: La vinguda de Crist al final del temps serà el talismà que deixarà 

en evidència totes les coses temporals, l’ésser humà quedarà definitivament definit segons 

hagi acceptat o rebutjat el projecte creador de Déu en la seva vida. Jesús adverteix que no 

n’hem de viure distrets, altrament podem perdre el millor que el Creador ha dissenyat per 

a les nostres vides: participar, identificats, en la seva mateixa essència d’Amor Etern. Però 

la vinguda de Crist no és als calendaris ni en els organigrames humans. Tampoc  ho era el 

diluvi que vingué sobtadament el temps de Noé. 

− “ Hi haurà dos homes...   dues dones...”: La nostra vida terrena, per ella mateixa, si 

renunciem els valors de transcendència a que pot aspirar, pot satisfer qualsevol 

programació humana, més principalment si el diner, el poder i l’hedonisme si hi posen 

entremig com a objectius. Unes persones ho entenen i altres no. La llibertat humana és la 

que decideix, el Creador ho ha planificat així. 

− “ Vetlleu perquè no sabeu quin dia...”: La incertesa del dia i hora de la vinguda del Senyor, 

si creiem i seguim l’Evangeli, és una motivació per a estar sempre a punt, vetllant sempre. 

Consulteu l’expressió “vinguda de Crist” a l’INDEX TEMÀTIC de la Bíblia ABCAT. 

− “ ...si l’amo de la casa hagués sabut...”: La comparació que posa Jesús és clara i precisa, no 

necessita més comentaris. 

− “El Fill de l’home vindrà l’hora menys pensada...”: Jesús renuncià tota nominació personal  

autoritària que ressonés a grandesa i domini com: Unigènit, Messies, Ungit, Fill de David... i 

ell mateix s’escollí l’expressió profètica d’Ezequiel: Fill de l’home... Llegiu el comentari a 

l’INDEX TEMÀTIC de la Bíblia de l’ABCAT en l’expressió: “Fill de l’home”. 

 

EL CONTEXT 

 

També cal llegir el comentari al mot “vigilància” a l’INDEX TEMÀTIC de la Bíblia ABCAT per a 

entendre bé les paraules de Jesús. 

 

El dia i moment del final del nostre món ens és desconegut. És tema d’eternitat, no del temps. 

És com una ignorància intencionada per a motivar la nostra vigilància, la qual cosa no l’hem de 

confondre en el poder viure despreocupats en aquesta vida. La vinguda imminent del Fill de 

l’home cal entendre-la, no tant com una  vinguda propera en el temps, sinó com una vinguda 

teològica que sobrepassa el temps i l’espai, sempre present i possible. No hem de viure 

distrets perquè el Senyor se’ns pot presentar a qualsevol moment. Aquesta certesa ha de 

motivar els components de la comunitat a no instal·lar-se en les realitats d’aquest món, 

realitats fugisseres per essència. Ningú no en sap res del dia i hora de la vinguda del Senyor, 

només ho sap el Pare (Mt 24,36). La ignorància del dia i hora de la vinguda del Senyor ha de 

ser coberta i enriquida per la certesa  de la seva vinguda, ens cal estar preparats.  



 No ens perdem tampoc en les imatgeries de “Judici final”.  El Senyor, per a cadascun de 

nosaltres, vindrà el moment en que cor i circumval·lacions cerebrals deixin de funcionar i 

tanquem els ulls a la realitat d’aquest món. A l‘entrevista que la revista “Serra d’Or” (n. 755,  

novembre 2022) fan a l’abadessa de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar, li 

pregunten com ella veu el moment de la mort i respon així: “...la mort me la imagino com 

l’última crida que Déu ens fa i que ens diu: Ara sí, vens del tot? És l’últim sí, l’últim abandó 

que et permet entrar en l’Amor total”..  

 Això no s’improvisa. Cal destacar l’excel·lent pedagogia de la Litúrgia que en finalitzar l’Any 

Litúrgic i començar-ne un de nou, ens ofereixi aquestes transcendents i profitoses reflexions 

des de la Lectura de la Paraula... 

 

COMPLEMENTS DE L’EVANGELI 

 

Primera lectura, Is 2, 1-5: “...veniu, pugem a la muntanya de Sió...” 

Salm 122 (121), 1-9: “ Quina alegria quan em van dir: “Anem a la casa del Senyor...” 

Segona lectura, Rm 13, 11-14: “ ...siguem conscients dels moments que vivim” 

  

TEXTOS PARAL·LELS: Mc 13, 32-37   /   Lc 17, 26-30, 34-36. 

 

 

 

 

La “Lectio Divina online” també es tradueix i envia en anglès i espanyol. 
Podeu trobar-la a https://amvic2022.blogspot.com/  
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