
LECTURES  
DIUMENGE 13/12/2015 

DIUMENGE 3ER D’ADVENT. CICLE C.  

1ª LECTURA (Sofonies 3,14-18a) 
Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel.  
Alegra’t i celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem.  
El Senyor ha tret fora els qui et condemnaven,  
ha fet fugir els teus enemics.  
Tens dintre teu el Senyor, rei d’Israel,  
no veuràs mai més cap desastre.  

Aquell dia diran a Jerusalem:  
«No tinguis por, Sió, no deixis caure les mans;  
el Senyor, el teu Déu, el tens a dintre,  
com a Salvador poderós;  
per tu s’ha transportat d’alegria, et renova el seu amor,  
està de festa i crida de goig com en dies d’aplec.» 

2ª LECTURA (Filips 4,4-7) 

Germans, viviu sempre contents en el Senyor;  
ho repeteixo, viviu contents.  
Que tothom us conegui com a gent de bon tracte.  

El Senyor és a prop.  
No us inquieteu per res.  
A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica,  
i presenteu a Déu les vostres peticions  
amb acció de gràcies.  
Així, la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre,  
guardarà els vostres cors  
i els vostres pensaments en Jesucrist.. 

EVANGELI (Lluc 3,10-18) 

En aquell temps, la gent preguntava a Joan:  
–«Així, doncs, què hem de fer?»  
Ell els responia:  
–«Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en té,  
i qui tingui menjar, que el comparteixi també amb els altres.»  

Entre els qui anaven a fer-se batejar  
hi havia també uns cobradors d’impostos que li deien:  
–«I nosaltres, mestre, què hem de fer?»  
Ell els contestà:  
–«No exigiu més del que està establert.»  

Igualment uns guardes li preguntaven:  
–«Què hem de fer també nosaltres?»  
Ell els deia:  
–«No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo;  
acontenteu-vos de la vostra soldada.» 

La gent, que vivia en l’expectació,  
sospitava si Joan no fóra potser el Messies.  
Ell respongué dient a tothom  
–«Jo us batejo només amb aigua,  
però ve el qui és més poderós que jo,  
tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat.  
Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.  
Ja té la pala a les mans  
per ventar la seva era;  
el blat, l’entrarà al seu graner,  
però la palla, la cremarà en un foc que no s’apaga.»  

Amb aquestes i moltes altres exhortacions,  
Joan anunciava al poble la bona nova. 

  



LECTURES  
DIUMENGE 20/12/2015 

DIUMENGE 4RT D’ADVENT. CICLE C.  

1ª LECTURA (Miquees 5,1-4a) 
Això diu el Senyor: «Tu Bet-Lèhem Efrata,  
petita per figurar entre les famílies de Judà:  
de tu en sortirà el qui ha de regir Israel».  
Els seus orígens són llunyans, des dels temps eterns.  

Els tindrà abandonats fins que la mare haurà tingut un fill;  
aleshores la resta dels germans tornarà  
cap al poble d’Israel.  

Es presentarà a fer de pastor  
amb la majestat del seu Déu,  
amb la glòria del nom del Senyor.  
I viuran en pau, perquè ara serà gran  
d’un cap a l’altre de la terra.  
Ell serà la pau. 

2ª LECTURA (Hebreus 10,5-10) 

Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món:  
«No voleu oblacions ni sacrificis,  
però m’heu format un cos;  
no exigiu l’holocaust ni l’expiació.  
Per això us dic:  
Com està escrit de mi en el llibre,  
Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat.»  

Primer ha dit:  
«Les oblacions i els sacrificis,  
l’holocaust i l’expiació,  
no els voleu ni els exigiu»,  
encara que totes aquestes ofrenes  
són precisament les que la llei prescrivia.  

Després afegeix:  
«Vinc a fer la vostra voluntat.»  
Adoneu-vos com suprimeix tot el que deia abans,  
i ho substitueix pel que diu després.  

A nosaltres ens ha santificat l’ofrena del cos de Jesucrist,  
feta una vegada per sempre  
per complir aquesta «voluntat» de Déu. 

EVANGELI (Lluc 1,39-45) 

Per aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya,  
a la província de Judà;  
entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet.  

Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria  
el nen saltà dins les seves entranyes,  
i Elisabet, plena de l’Esperit Sant,  
cridà amb totes les seves forces:  
«Ets beneïda entre totes les dones  
i és beneït el fruit de les teves entranyes.  
Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor  
vingui a visitar-me?  
Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació,  
el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes.  
Feliç tu que has cregut!  
Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
“Què hem de fer?…” 

Les preguntes que la gent fa a Joan Baptista 
resulten força sorprenents, perquè no cal ser cap 
profeta per saber-ne la resposta. No cal una 
resposta de profeta perquè els cobradors d’impostos 
sàpiguen que no han d’exigir més del que toca, o 
perquè els guardes sàpiguen que no s’han d’excedir 
amb amenaces. Igualment, per legítim que sigui 
tenir dos vestits, tots ens adonem que si ens 
trobem amb algú que no en té cap, cal donar-li’n 
un, ja que es tracta d’una necessitat bàsica. Les 
respostes de Joan estan en el camp de l’ètica 
humana. 

Però, precisament perquè és un profeta, Joan ens 
diu alguna cosa més, i molt important. Quan veu 
que la gent s’instal·la en les seves respostes 
ètiques, els anuncia que “hi ha algú altre” que els 
convida a anar més enllà. “Jo us batejo només amb 
aigua, però ve el qui és més poderós que jo… Ell us 
batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc”. 

Hi ha dos “baptismes”. El baptisme amb aigua 
ofereix un primer horitzó de conversió: abandonar 
els comportaments injustos. Però també ens és 
ofert un  baptisme amb esperit sant i amb foc, que 
ofereix un horitzó molt més engrescador. 

“Baptisme” significa “immersió”. Batejar-se amb 
aigua vol dir submergir-se en l’aigua, banyar-se, 
rentar-se. 

Eren habituals les ablucions rituals, sobretot de 
les mans i els peus; però banyar-se al riu podia 
tenir un significat més radical. Era enfonsar-se en 
l’aigua per sortir-ne nou. Més que un ritu religiós, 
era una acció molt significativa en si mateixa. Podia 
significar un canvi d’opció; una nova direcció en el 
camí de la vida, que prenia especial importància 
quan es feia davant d’algú que encarnava una nova 
manera de viure, com Joan. 

Però se’ns ofereix també ser batejats amb Esperit 
Sant i amb foc. Aquest baptisme és tota una altra 
cosa. 

El foc fa referència a l’obtenció dels metalls: el 
mineral s’ immergeix en el foc i les altes 
temperatures fonen el metall, que s’escola 
separant-se de l’escòria. Aleshores apareix el 
preciós i brillant metall que estava “amagat” en el 
mineral. 

L’Esperit Sant fa referència a la força creadora i 
engendradora de Déu. Amb el seu Esperit, Déu ha 
creat l’Univers, el qual ha evolucionat fins a l’Home 
intel·ligent. En aquest “ésser intel·ligent”, l’Esperit 
continua el seu projecte invitant-lo a ser “fill”. 

Ser batejat amb Esperit Sant significa que l’Home 
accepta submergir-se en la força humanitzadora-
afiliadora de Déu. L’Home no és només una 
“creatura”.  Dotat d'intel·ligència, es va fent capaç 
de rebre la invitació a ser “fill”, i de respondre-hi 
positivament. L’Home, quan és batejat amb Esperit, 
és com el “metall preciós” amagat en l’Univers creat 
per Déu.  

MISSATGE 
No som només creatures, i creatures intel·ligents. 

Això ja és molt, i ens fa capaços de generar una 
ètica que ens permeti el gran bé de la convivència. 
Però el profeta ens diu: ja ve aquell que pot 
“batejar-vos” amb Esperit Sant, i fer-vos “fills”. 

Bona i necessària és la ètica, però estem cridats a 
la filiació. 

El Baptista acompanya aquesta bona notícia amb 
un avís important: “Jo no sóc digne ni de deslligar-li 
el calçat”. (“Deslligar el calçat” era un ritu de 
substitució en l’àmbit de l’aliança matrimonial). 
Aquesta expressió no vol manifestar humilitat sinó 
que expressa la incapacitat per a “substituir” al qui 
està venint. És a dir: Joan no pot substituir Jesús; 
ni el seu baptisme d’aigua pot substituir el baptisme 
amb Esperit Sant; ni la rectitud ètica pot substituir 
la bona nova de la filiació. 

Ben cert: allò que podem “posar-hi” nosaltres 
només és l’ètica. La filiació només pot posar-li Déu 
mateix. Però, donat que Déu ens invita a ser fills, 
també se’ns demana, a més de l’ètica, l’acceptació 
d’aquest do de Déu.   

RESPOSTA 
Estem preparant el Nadal. L’evangeli ens parla de 

l’Esperit Sant; però tot l’ambient nadalenc ens parla 
de l’Esperit de Consum. 

L’Esperit Sant ens obre un nou horitzó: esdevenir 
fills. L’Esperit de Consum ens manté al nivell de les 
necessitats, i ens fa més consumidors. 

No esdevenim fills tot sols sinó fent germanor. 
Tampoc esdevenim consumidors tot sols sinó fent 
“societat de consum”. 

Què escollim? 

PREGUNTES per al diàleg
1. Hi ha persones que solen dir que, per a elles, 

aquestes festes són tristes. Segons el vostre 
parer, d’on neix aquesta tristesa? Què hi manca 
o què hi sobra en les seves vides? 

2. No creieu que, pel que apareix, la nostra 
Església està més preocupada per l’Ètica que per 
l’Evangeli? És missió de l’Església, l’Ètica? Què 
en penseu? 

3. “La gent, que vivia en l’expectació, sospitava si 
Joan no fóra potser el Messies”. Quina diferència 
poseu entre “Joan” i “Jesús”? Qui és realment el 
vostre messies?  



Paraules i Parauletes 
DIUMENGE 3ER D’ADVENT. CICLE C.  

“PODERÓS”. 

71. Poderós. (…però ve el qui és més poderós que jo,…). 
Joan Baptista anuncia Jesús caracteritzant-lo de poderós. “…ve el qui és més poderós que jo, tan 

poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat”. 
Estem acostumats a anomenar “poderós” (totpoderós) a Déu; però a Jesús, el crucificat, ens costa 

d’aplicar-li aquest adjectiu. Per això podríem pensar que, quan Joan Baptista l’anuncia com a poderós, 
potser es deixa portar de la seva mentalitat pre-cristiana que imaginava un Messies revestit del Poder de 
Déu, vencent tots els enemics i imposant a tothom l’estricte compliment de la Llei de Déu.  

Sabem que Jesús va reaccionar contra aquesta manera d’entendre el seu messianisme, i deia clarament 
que ell seria entregat, condemnat i mort. Res de “vencedor”. No exhibia Poder sinó Servei.  

Per altra part, segons Lluc, Maria, la mare de Jesús, proclama que els Poderosos seran enderrocats 
(Lluc 1:52).  

És cert que Mateu fa acabar el seu Evangeli posant en boca de Jesús paraules de Poder; però això és 
després de la seva mort, que, a més, va ser extremadament humiliant (Mateu 28:18). 

És vàlid, presentar Jesús com a poderós? 
Segons al Bíblia, només Déu és veritablement poderós. I exerceix el seu Poder creant. Especialment 

creant l’Home. I sobretot creant l’Home com a ésser lliure. 
La llibertat humana és un dels misteris més grans. Per a molts, Llibertat humana i Déu s’exclouen 

mútuament. “Si Déu existeix, l’home no pot ser lliure. Si l’home és lliure, és que Déu no existeix”. 
A pesar d’aquestes dificultats teòriques, la gran majoria dels humans experimentem vitalment que som 

lliures. No pas amb una llibertat absoluta, però sí amb una llibertat suficient per sentir-nos autors de la 
nostra vida, i responsables. I, sempre segons la Bíblia, precisament l’existència de l’home lliure mostra el 
gran Poder de Déu. Només perquè Déu és totpoderós podem “coexistir” Déu i l’Home lliure. 

Però, amb la llibertat, ha entrat al món la possibilitat de dir No. Creant l’home lliure, Déu ha 
compartit el seu Poder i apareix l’home poderós, que pot col·laborar en l’Obra de Déu (humanització), o 
oposar-s’hi (deshumanització). 

Però compte!, perquè aquí el perill d’equivocar-se és extrem. En la pràctica, ningú diu que vulgui 
“deshumanitzar” ningú. Al revés: tots els “poderosos” diuen que volen humanitzar. Fins i tot els que 
maten, diuen que ho fan per humanitzar la societat. Sovint hi ha pares que volen humanitzar els seus 
fills; governants que volen humanitzat els seus pobles; dictadors que pretenen humanitzar la Humanitat i 
fer-la nova. Però sovint es descuiden d’allò que pertany a l’essència de tot home: la seva llibertat.  

Només es pot humanitzar a través de la llibertat de cadascú; perquè l’home només és lliure si és 
autor de si mateix al màxim possible. Tot Poder que exerceixi domini sobre una altra persona és 
deshumanitzador.  

L’home no pot ser un simple producte sinó que, amb el mínim que ha rebut, i en comunió amb tots els 
vivents, s’ha de construir a si mateix. 

Era poderós, Jesús?  
Ben cert. Ell participa al cent per cent en el Poder de Déu generador de la Humanitat lliure. Ell exclou 

tota forma de domini (segona temptació. Lluc 4:6) i pren forma de servei. Això va sobtar al propi Joan 
Baptista, que va enviar dos deixebles seus a preguntar al mateix Jesús si era o no aquell “poderós” que 
havia anunciat. La resposta de Jesús és clara: “Aneu a anunciar a Joan el que heu vist i sentit: els cecs hi 
veuen, els coixos caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els pobres 
reben l'anunci de la bona nova. I feliç aquell qui no em rebutjarà!” (Lluc 7:22). Humanització. Aquest és 
el Poder de Jesús, i de tots aquells que el segueixin de debò (Joan 14:12).  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1156&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1137&select=28
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1159&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1162&select=7
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1194&select=14


Tertúlia en espiral
Advent III - Any C 

Bet 
Aquest evangeli d’avui comença precisament amb 
aquella pregunta que a mi em fa més ràbia: “Què 
hem de fer?”. Sobretot en les coses religioses, 
sempre la mateixa pregunta: què hem de fer? Per 
què no ens decidim d’una vegada a pensar pel 
nostre compte!? Per què donem per suposat que 
capellans o monges ho saben més que nosaltres?! 
Juli 
Carai! Avui comences forta, Bet! Però t’he de donar 
la raó. Religiosament parlant, la majoria són com 
criatures. Però et diré una cosa: tu, ara, protestes; 
però la veritat és que resulta molt més còmode que 
et diguin què has de fer. La gent considera 
importants les coses de la Religió, i té por 
d’equivocar-se. Per això pregunta què ha de fer. 
Víctor 
Però això és normal! Jo vaig a missa una mica per 
això! Què sé, jo, de moltes coses?! El mossèn ha 
estudiat, s’ha preparat, ha llegit, té experiència,… 
Bet 
Doncs, mira: jo sóc el revés: em vaig cansar de que 
volguessin dir-me què he de fer o com he de 
pensar. I no crec que els capellans ho sàpiguen 
millor que jo! Estic d’acord amb tu, Juli: ens tracten 
com a criatures. 
Víctor 
Jo no sóc cap criatura!! Però m’agrada sentir el que 
diu el mossèn. M’ha ajudat moltes vegades. Tampoc 
es tracta de creure-s’ho tot! Escoltes, i després ets 
tu mateix qui decideix. Hi veuen més quatre ulls 
que dos, no? No fa cap mal escoltar els altres! 
Magda 
Estic d’acord amb això: no fa cap mal escoltar els 
altres, però sempre que no es renunciï a pensar i 
decidir per un mateix. Ja sabeu que a mi 
m’encanten els Evangelis. No vaig a missa, però 
trobo que els Evangelis són una font de saviesa. 
Juli 
Però no em negaràs que, per exemple, això que 
hem llegit avui són pures bajanades… Després de 
tot, les respostes de Joan no diuen res que no 
sabessin ja, aquells. Els cobradors d’impostos no 
necessitaven cap “profeta” per saber que no havien 
de cobrar més del compte! O que els guardes no 
han d’abusar de la seva força! 
Magda 
D’acord; d’acord. Però jo crec que el més important 
que Joan diu aquí no són precisament aquestes 
respostes sinó el que ve després. 
Víctor 
Les respostes de Joan són molt importants! Si tots 
les complíssim, tot aniria més bé. ¿No és important 
això de compartir el menjar, o el que sigui?! Seria la 
solució a la crisi actual. La nostra crisi és ben 
estranya… Se’n podria la crisi de l’abundància. 
Sobren riqueses, però estan mal repartides. Si 
compartíssim… 
Bet 
Però això ja ho sabem tots. No fan falta 
predicadors! Si no ho fem espontàniament, tampoc 
ho farem perquè ens ho “prediqui” un altre. Ho ha 
de decidir cadascú per ell mateix. 

Magda 
Això que dius és ben clar. I estàs dient precisament 
el mateix que vol dir l’evangeli que hem llegit 
(encara que amb un llenguatge diferent). Joan no 
dóna importància a les seves respostes. “Jo només 
batejo amb aigua“, diu; és a dir: per fora; des de 
fora. El bateig amb aigua no és res més que un ritu. 
Però ell anuncia algú que batejarà en “Esperit Sant i 
amb foc”. És a dir: per dintre; canviant el cor: 
passar d’un cor de pedra a un cor de tendresa. 
Després de Joan ve Jesús. Joan és per quan 
encara som criatures: lleis, normes, mestres, 
profetes, … Però tot això ha de servir per arribar a 
Jesús. Jesús ja no bateja amb normes i lleis sinó 
amb Esperit sant i amb foc. És una manera ben 
gràfica de dibuixar una persona adulta, que ha 
superat el seu infantilisme egoista. 
Bet 
Resumint: que no necessitem ni capellans ni 
monges… 
Magda 
Tens raó. Encara que si capellans i monges, i qui 
sigui, ens “punxen” un mica perquè no ens quedem 
criatures, ens faran un bon servei! En el fons, és 
també el que feia Joan. 



REPARTIR AMB EL QUE NO TÉ 

Què fem? 
La Paraula del Baptista des del desert va tocar el cor de la gent. La seva crida a 

la conversió i l'inici d'una vida més fidel a Déu va despertar en molts d'ells una 
pregunta concreta: Què hem de fer? És la pregunta que brolla sempre en 
nosaltres quan escoltem una crida radical i no sabem com concretar la nostra 
resposta. 

El Baptista no els hi proposa ritus religiosos ni tampoc normes ni preceptes. No 
es tracta pròpiament de fer coses ni d'assumir deures, sinó de ser d'una altra 
manera, viure de forma més humana, desplegar una cosa que és ja en el nostre 
cor: el desig d'una vida més justa, digna i fraterna. 

El més decisiu i realista és obrir el nostre cor a Déu mirant atentament a les 
necessitats dels que pateixen. El Baptista sap resumir la seva resposta amb una 
fórmula genial per la seva simplicitat i veritat: «Qui tingui dos vestits, que en 
doni al qui no en té, i qui tingui menjar, que el comparteixi també amb els 
altres». Així de simple i clar. 

Què podem dir davant d’aquestes paraules els que vivim en un món on més 
d'un terç de la humanitat viu en la misèria lluitant cada dia per sobreviure, 
mentre nosaltres seguim omplint els nostres armaris amb tota mena de túniques 
i tenim les nostres neveres plenes de menjar? 

I què podem dir els cristians davant d’aquesta crida tan senzilla i tan humana? 
¿No hauriem de començar a obrir els ulls del nostre cor per prendre consciència 
més viva d'aquesta insensibilitat i esclavitud que ens manté sotmesos a un 
benestar que ens impedeix ser més humans? 

Mentre nosaltres seguim preocupats, i amb raó, de molts aspectes del moment 
actual del cristianisme, no ens adonem que vivim "captius d'una religió burgesa". 
El cristianisme, tal com nosaltres el vivim, no sembla tenir força per transformar 
la societat del benestar. Al contrari, és aquesta la que està desvirtuant el millor 
de la religió de Jesús, buidant el nostre seguiment a Crist de valors tan genuïns 
com la solidaritat, la defensa dels pobres, la compassió i la justícia. 

Per això, hem de valorar i agrair molt més l'esforç de tantes persones que es 
rebel·len contra aquest "captiveri", comprometent-se en gestos concrets de 
solidaritat i conreant un estil de vida més senzill, auster i humà. 

José Antonio Pagola






