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

 

 

 

 

Text bíblic: ESTIGUEU ALERTA!  -  Lc 21, 25-26 i 34-36  

Primer diumenge d’Advent. Comença el nou Any Litúrgic  -  Cicle “C” 

 

Després hi haurà senyals en el sol, la lluna i les estrelles. A la terra, les nacions viuran amb 

angoixa, alarmades pel bramul de la mar i per les onades embravides. La gent defallirà de por i 

d’ansietat pel que succeirà arreu de la terra, perquè fins i tot els estols celestials trontollaran. 

Vosaltres estigueu alerta: que l’excés de menjar o l’embriaguesa o les preocupacions de la vida 

no afeixuguin el vostre cor, perquè de cop i volta, com un llaç, us trobaríeu a sobre aquell dia, 

que caurà sobre tots els habitants de la terra. Vetlleu, doncs, i pregueu en tot moment perquè 

pugueu escapar-vos de tot això que ha de succeir i presentar-vos sense temor davant el Fill de 

l’home. 

 

 

- AQUÍ I AVUI – 

Què diu el text? 

¿Quines persones i grups humans viuen avui l’angoixa anunciada per Jesús? 

¿Visc el meu cada dia, com Jesús recomana: alerta, vetllant, pregant...? 

Què et suggereix avui la Paraula? 

 

 

 

 



COMENTARIS: 

 

 

- EL TEXT - 

Paraules i conceptes clau de la Lectio d’avui: 

-“Senyals al sol, la lluna...”: Els textos bíblics del diumenge XXXIII de l’Any Litúrgic que 

ha finit amb la Solemnitat de Crist Rei, ja ens descrivien amb un llenguatge apocalíptic la fi de 

tot el que és temporal i per tant efímer, tot i que, quan tenim salut i les realitats de la vida ens 

són favorables, no ens ho sembla o no hi pensem; però és així. La caducitat marca la nostra 

existència en un temps i un espai determinats, concrets. Només l’Amor Etern és eternitat. La 

catequesi de Marc del diumenge XXXIII destacava la profecia de Jesús sobre la destrucció de 

Jerusalem. Avui, Lluc, que dedica el seu escrit a comunitats on hi ha creients en Jesús vinguts 

principalment de la cultura hel·lenista, recorda la destrucció de Jerusalem (21,20-24) com un 

anunci del que serà la fi del món. 

-“La gent defallirà de por i ansietat...”: Quan les seguretats que tenim s’afebleixen, 

sentim tristesa, por o angoixa, ansietat que ens diu el text. Som així. Tan sols si hi ha una Llum 

al cor, dins la persona, hom pot sobreposar-se als malestars que ens arriben i, tanmateix les 

circumstàncies adverses, podem mantenir una esperança lluminosa, l’esperança que Jesús ens 

ofereix des del seu Misteri Pasqual. Així ho han viscut els màrtirs de tota la història i tantes i 

tantes persones, famílies, grups... que la fruïció de la vida terrenal se’ls ha girat d’esquena. Per 

això la persona de Jesús, el Crist Ressuscitat, que va conèixer i viure tot el sofriment humà 

possible, ara, avui i sempre és el centre, frontissa, principi i fi de tot: Alfa i Omega... 

-“Estigueu alerta...”: per això podem viure cada petit moment del dia com a 

“sagrament” d’eternitat. L’espiritualitat clàssica ha marcat aquest fet de vida interior amb 

aquestes expressions: “Viure la presència de Déu”, “Fer la voluntat de Déu”. Jesús ens ho 

recorda i convida amb aquesta expressió: “Estigueu alerta...”. 

-“Les preocupacions de la vida...”: és inevitable que el nostre pas per aquest món ens 

plantegi dubtes, problemes, necessitats, inquietuds, defallences, etc. Jesús ens adverteix que, 

tot i que ens envaeixin i ens vulguin condicionar, no són el més essencial en la persona 

humana. L’ésser humà porta dintre seu una llavor de transcendència; les realitats existencials 

momentànies, si no n’estem al cas, la poden amagar i extingir.   

-“...pregueu...”: ens cal treballar la interioritat personal per a poder descobrir i viure 

l’Amor Etern en cada moment del nostre viure, això és pregar. La comunitat hi és present, ens 

hi ajuda. El sentit i el compromís en comunitat hi són essencials, la interioritat personal és més  

viva i reeixida quan es viu en comunitat de fe. 

-“...perquè pugueu presentar-vos sense temor...”: La Pasqua de Jesús ens dóna 

coratge per a sobreposar-nos a la caducitat de les coses temporals. Només la fe en Jesús i el 

seu missatge ens donen certesa de Vida perquè la idea anihiladora de la mort no ens entristeixi 

i desesperi. 

 



- EL CONTEXT – 

En el context d’avui les paraules de Jesús, com sempre, són actuals i oportunes. Hem de 

procurar tenir la saviesa i humilitat necessàries per a acceptar-les i saber-les aplicar  al nostre 

cada dia. Aquest nou Advent que comencem podem proposar-nos poder destinar cada dia uns 

moments a un silenci interior intens: cercar un espai tranquil, de pau ambiental, seure amb 

comoditat senzilla i deixondir-nos en un descans relaxat total (si, per exemple, tenim tensió a 

les mans que es mouen espontàniament, per poc que sigui, és senyal de tensió general en tota 

la persona, cal apaivagar-nos...), defugir llums i sorolls, tots, siguin els que siguin, la intimitat 

lluminosa d’un llantió és suficient, tancar els ulls i escoltar-nos, escoltar el nostre silenci 

interior...  I molt lentament, sens cap pressa, anar recitant l’oració que Jesús ens ensenyà: el 

Parenostre. Cal aprofundir i  assaborir cada una de les peticions... que aquestes peticions, 

pronunciades o pensades, siguin viscudes entre espais de contemplació concentrada i 

silenciosa; el temps no existeix...  I  QUE VISQUEU UN BON ADVENT EN ESPERA DEL SENYOR! 

 

- COMPLEMENTS DE L’EVANGELI - 

Primera lectura, Jr 33,14-16: “...compliré la promesa que tinc feta a la casa d’Israel”. 

Pregària amb el salm 25 (24): “A vós elevo la meva ànima, Senyor...”. 

Segona lectura, 1Te 3,12 i 4,2: “...us demano que avanceu encara més”. 

 

 

 

TEXTOS PARAL·LELS A L’EVANGELI DE LLUC: Mt 24,29-35   /   Mc 13,24-31 
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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. 
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