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

 

 

Text bíblic: PREDICACIÓ DEL BAPTISTA   -   Lc 3,1-6  

Segon diumenge d’Advent  -  Cicle “C” 

 

L’any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar, mentre Ponç Pilat era governador de Judea, Herodes, 

tetrarca de Galilea, Filip, el seu germà, tetrarca  d’Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies, 

tetrarca d’Abilene, durant el pontificat d’Annàs i de Caifàs, Déu va comunicar la seva paraula a 

Joan, el fill de Zacaries, en el desert. Joan anà per tota la regió del Jordà predicant un baptisme 

de conversió per al perdó dels pecats, tal com està escrit en el llibre dels oracles del profeta 

Isaïes: 

És la veu d’un que crida en el desert: 

Prepareu el camí del Senyor, 

aplaneu les seves rutes. 

S’alçaran les fondalades, 

s’abaixaran les muntanyes i els turons, 

es redreçaran els camins tortuosos, 

i els escabrosos seran aplanats; 

I tothom veurà la salvació de Déu. 

 

 

 

 

– AQUÍ I AVUI – 

Què diu el text? 

Quines són les nostres pròpies fondalades, muntanyes...  que  ens cal anivellar? 

Quines són les fondalades, muntanyes... que, en les nostres comunitats, dificulten poder 

preparar els camins del Senyor? 

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

 

 

 

 

 



COMENTARIS: 

– EL TEXT – 

Paraules i conceptes clau en el text: 

- “Imperi, Judea, Galilea, Iturea, Abilene...”: Tiberi Cèsar, successor d’August, fou 

emperador de Roma de l’octubre de l’any 14 dC. fins al setembre del 28 dC. Pilat va ser 

governador de Judea, Idumea i Samaria de l’any 26 al 36 dC. El tetrarca Herodes Antipes, que 

era fill d’Herodes el Gran, l’Herodes de la infància de Jesús, va ser tetrarca de  Galilea i Perea 

de l’any 4 aC al 34 dC. Filip era l’altre fill d’Herodes el Gran, i de Cleòpatra, va ser tetrarca 

d’Iturea, de Traconítida i d’altres territoris veïns  de l’any 4 aC al 34 dC.  Abilene era una àrea 

situada al nord-est de Damasc. 

- ”Déu va comunicar la seva Paraula a Joan...”: Elies personifica el profetisme, aquest 

profetisme és el que omple, després de segles,  el fill d’Elisabet i Zacaries. L’Esperit profètic és 

propietat de Déu. Ell el reparteix adequadament quan els humans, desorientats per ideologies 

egoistes, poders, diners i hedonismes,  en necessiten l’orientació per a retrobar el bon sentit i 

finalitat d’aquesta existència temporal. La Paraula és el portador de l’Esperit profètic. Un ésser 

humà, imbuït de la Paraula, posseeix aquest Esperit i comença a ser una persona il·luminada 

per la saviesa divina. El profeta bíblic té la Paraula i per tant parla en nom de Déu, és oracle de 

Déu, oracle del Senyor... És el cas, en plenitud, de Joan Baptista.   

- “...en el desert”: Totes les filtracions, possessions i dominis de les polítiques i 

interessos humans per a possessionar-se i servir-se de la Paraula revelada, han sigut negatives i 

extorsionadores del missatge revelat, des del rei David fins als polítics, banquers, empresaris, 

religiositats, etc. que avui se’n valen i aprofiten. Això ho hem de tenir ben clar! La Paraula 

profètica només es revela i es pot trobar al desert. En el desert no hi ha fruïcions per als sentits 

ni les comoditats que cerquem en les nostres civilitzacions i cultures. Qui hagi fet l’experiència 

del desert pot entendre-ho perfectament. Desert vol dir també: silenci interioritzat, tot i que la 

nostra vida s’hagi de desenvolupar entre els traüts, trontolls i sorolls del dia a dia. 

- “...per tota la regió del Jordà...”: És important que ens adonem de que Joan en el 

desert rep la Paraula i l’Esperit profètic, i que el projecta a la societat del seu temps entre les 

frondositats viables del riu Jordà, on la vida de molts jueus es resolia i desenvolupava. El 

profeta és oracle de Déu i s’ha de pronunciar al mig del brogit i dels interessos d’aquest món.  

- “...un baptisme de conversió...” La submersió dins l’aigua expressava el rentat total 

de la persona, no sols del cos, sinó també del propi interior, la bona disposició de retornar a la 

puresa de la llei del Sinaí. El decàleg del Sinaí havia sigut i seguia essent la primera proclama en 

la història humana dels “Drets Humans”, del quart al desè manaments, fonamentats en  els 

“Drets divins”, els tres primers. Submergir-se en l’aigua del Jordà, havent escoltat i acceptat el 

missatge de Joan, expressava externament, davant el presents, el propòsit de retrobar el bon 

camí en la pròpia vida: la conversió.  



- “...fondalades, muntanyes, turons, camins tortuosos i escabrosos...”: Avui dia tots 

hem contemplat, entre admiració i preocupació, com unes maquinàries potents obren camins, 

túnels, autopistes...  afavoreixen economies mentre malmeten paisatges; som aquí i som així. 

Als imperis antics, quan el magnats, emperadors o reis havien de traslladar-se geogràficament, 

amb molta anterioritat, unes brigades d’esclaus s’avançaven a preparar els camins... El text 

d’Isaïes 40,3-5 es fixa en aquest fet exterior observable per a motivar la preparació del cor, de 

la persona, de cara a la vinguda del Senyor. 

- “...tothom veurà la salvació de Déu”: Tothom, naturalment, qui estigui ben disposat 

a escoltar la veu del Senyor i voler seguir-lo amb fidelitat. És el nostre Advent! 

– EL CONTEXT – 

Lluc inicia la missió de Joan situant-la en la història del món pagà i en la del poble 

d’Israel. Joan és descrit com l’últim profeta, el nou Elies, la segona vinguda d’Elies tan esperada 

per Israel. Joan té una actitud d’obediència i disponibilitat totals a la Paraula que se li ha 

revelat. Immediatament inicia el seu caminar per  tota la conca del riu Jordà predicant el 

baptisme de conversió. El Déu d’Israel, amb Joan, ofereix una oportunitat més per a la 

conversió; el temps del Messies és a prop però la missió messiànica no podrà ser assimilada  si 

no hi ha una disposició interior, un camí “aplanat”, per a rebre  el Messies, l’enviat definitiu de 

Déu. 

– COMPLEMENTS DE L’EVANGELI – 

Primera lectura, Ba 5,1-9:”Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d’aflicció i engalana’t...” 

Pregària amb el salm 126 (125):”És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre...” 

Segona lectura, Fl 1,4-11:”Déu ha començat en vosaltres un bon treball...” 

 

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

 

BIBLIA DE JERUSALEN   -   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 
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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. 

 

mailto:antonivil.codina@gmail.com

