
LECTIO DIVINA on line n. 177 Setmana del  13 al 19 de desembre de 2021 

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

 

Text bíblic: MARIA VISITA ELISABET   -   Lc, 1,39-45  

Quart diumenge d’Advent  -  Cicle “C” 

 

Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judà, va entrar a casa 

de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l’infant va 

saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. 

Llavors va exclamar amb totes les forces: 

- Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes! Qui soc jo 

perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? 

Tan bon punt he sentit la teva salutació, l’infant ha saltat de goig dins les meves entranyes. 

- Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà. 

 

 

- AQUÍ I AVUI – 

Què diu el text? 

Quina diferència de fe hi ha entre Zacaries i Maria de Natzaret? 

Potser la mudesa de Zacaries també la tenim  nosaltres? 

Què et demana aquesta Lectio d’avui? 

. 

 

COMENTARIS: 

- EL TEXT - 

Paraules i conceptes clau en el text: 

- “... anà de pressa a la Muntanya”: les divinitats de les religions, molt generalment, són 

ubicades a les muntanyes. La nostra cultura ibèrica ens ho té demostrat, els santuaris 

pagans de les muntanyes foren substituïts per advocacions, sobre tot, paleocristianes: 

Santa Agnès, Sant Aleix, Santa Cecília, Sant Esteve, etc. La cultura hebrea col·locà les 

manifestacions de Déu  al cim de les muntanyes: Sinaí, Horeb, Transfiguració, Oliveres... 

No és endebades que Lluc ens descrigui Maria anant “de pressa” a la “Muntanya” per a 

saludar i felicitar la maternitat d’Elisabet. Alguns traductors en aquest punt posen lletra 

majúscula inicial al mot “Muntanya”.  

- “...l’infant saltà dins les seves entranyes”: el salt d’alegria de l’infant al ventre d’Elisabet 

contrasta intencionadament amb la baralla dels dos bessons al ventre de Raquel, l’esposa 



d’Isaac, vegeu Gn 25,21-23. Amb la vinguda de Jesús, i des de la seva Pasqua, només hi 

haurà un poble, una comunitat: la dels seus seguidors, que viuran la Pau que Jesús els 

donarà el moment en que anirà voluntàriament  a la seva immolació. 

- “...Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant”: plena del tot, claredat,  futur, compliment ple 

de les Escriptures, pau, consciència d’humanitat universal i còsmica, profecia, etc... és a dir 

“LLUM PER TOT”. Elisabet visqué una Pentecosta avançada.  

- “...ets beneïda entre totes les dones”: l’Eternitat al ventre de Maria la fa maternitat única 

a la historia humana, sigui religiosa, política, social, no diguem ja biològica. Maria és més 

plena de benedicció que Jael i Judit, vegeu  Jt 5,24   /   Jdt,13,18-19 

Què vol dir .”benedicció”, “beneit/da”, etc. en el llenguatge bíblic?: el qui dóna la 

benedicció posseeix un do, qualitat, plenitud, bens, patrimoni, poder, etc. més que no pas 

aquell que ha de rebre la benedicció; aquest, en rebre la benedicció, ja participa del do, 

qualitat, plenitud, bens, patrimoni, poder, etc. del qui el beneeix, resten com unificats. 

- “...és beneït el fruit de les teves entranyes”: aquest fruit que naixerà “ a Betlem” és  llavor 

de Pasqua Eterna per quan n’arribi el moment. 

- “...Feliç tu que has cregut”: Elisabet té l’experiència de que el seu espòs Zacaries no va 

creure la revelació de l’àngel quan oferia l’encens al Temple i, per tant, va quedar mut.  

Vegeu Lc 1,19-20. María sí que havia cregut Gabriel i per això era mare gestant de Déu 

encarnat. Maria, perquè “ha cregut” pot parlar i cantar, per això Lluc després de la trobada 

de Maria amb Elisabet, immediatament, ens presenta el “Magníficat”, el càntic de Maria. 

La mudesa de Zacaries no l’hem d’entendre tan materialment com moral: si no va creure 

l’àngel vol dir que estava instal·lat en els cerimonials establerts, els complia a perfecció, i ja 

en tenia prou. No es plantejava el moment històric de la Revelació ni el seu futur; per tant 

era incapaç d’entendre en profunditat el sentit de les escriptures, incapaç, per exemple, de 

fer una catequesi sobre el moment present i providencial de Déu en la història d’Israel. 

Zacaries estava instal·lat amb el que ja tenia i vivia, no necessitava res més, per tant era 

“mut” com a pedagog, tot i el seu llinatge sacerdotal; potser era el cas, també, dels altres 

individus del grup sacerdotal. Maria, la noia senzilla de Natzaret, n’era tot el contrari, per 

això Elisabet la proclama “Feliç tu que has cregut!”. 

 

- EL CONTEXT – 

Els tres personatges bíblics que ens guien en aquest temps d’Advent són: Joan Baptista, Isaïes i 

Maria de Natzaret.  Joan és el protagonista en els Evangelis dels diumenges 2n i 3r. Isaïes ens 

enriqueix diàriament amb les lectures de la litúrgia de la Paraula. Cap cultura en la seva 

literatura mai no ha superat Isaïes en els seus temes i poemes sobre la pau universal. Isaïes no 

parla de pau sinó de LA PAU: quina diferència hi ha?.  Maria se’ns presenta  el 4rt diumenge, 

abans immediat ja de la festa de Nadal, aquest 4rt diumenge, doncs, és la diada d’Advent 

plenament dedicada a Maria, a Maria de Natzaret.  

Cal tenir-ho en compte perquè la festa del  8 de desembre, la Immaculada, pot desfigurar la 

pedagogia mariana de la Litúrgia d’aquests temps.  La festa de la Immaculada és un afegit molt 

posterior al calendari secular de l’Any Litúrgic; Pius IX, a arrel de la proclamació del seu dogma 

de la Immaculada, va establir aquesta solemnitat mariana a la segona meitat del segle XIX. 

Conèixer bé aquests contextos i el perquè és FORMACIÓ PERMANENT. 



- COMPLEMENTS DE L’EVANGELI - 

Primera lectura, Mi 5,2-5a: “...de tu en sortirà qui ha de regir Israel...” 

Pregària amb el salm 80 (79): “...feu-nos veure la claror de la vostra mirada...”    

Segona lectura, He 10,5-10: “...vinc a fer, Déu meu, la vostra voluntat...” 

 

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

Bíblies de consulta... 

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 

La “Lectio Divina online” també és traduïda i enviada en anglès  i castellà. 

 

 

 ANTON M. VILARRUBIAS I CODINA    
MISSIONERS CLARETIANS C/ Roger de Llúria 5 6 2   08010 BARCELONA 

antonivil.codina@gmail.com 

 

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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