
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.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 27/12/2015 

SAGRADA FAMÍLIA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Samuel 1,20-22.24-28) 
El Senyor es recordà d’Anna i va tenir un 

fill. Li posà el nom de Samuel, perquè era 
el fill que ella havia demanat al Senyor. 

Elcanà, el marit d’Anna, va pujar al 
santuari de Siló amb tota la família per 
oferir el sacrifici anual i complir la 
prometença. Anna no hi va anar. Va dir al 
seu marit: «Quan hauré desmamat el nen, 
ja l’hi portaré; el presentaré al Senyor, i 
que es quedi allà per sempre més.» 

Anna s’endugué Samuel a Siló amb un 
toro de tres anys, mig sac de farina i un 
odre de vi, i presentà el noi al temple del 
Senyor. Samuel encara era un nen. 

Després d’immolar el toro, presentaren el 
nen a Elí. Anna li digué: «Senyor meu, ho 
juro per la vostra vida: Jo sóc aquella dona 
que un dia vaig pregar aquí mateix, davant 
vostre. Aquest noi és el que jo vaig 
demanar al Senyor, i ell me’l va concedir. 
Per això jo l’hi cedeixo: serà d’ell tota la 
vida.» 

Després es prosternaren allà mateix i 
adoraren el Senyor. 

2ª LECTURA (1Joan 3,1-2.21-24) 
Estimats, mireu quina prova d’amor ens 

ha donat el Pare: Déu ens reconeix com a 
fills seus, i ho som. Per això el món no ens 
reconeix, com no l’ha reconegut a ell. Sí, 
estimats: ara ja som fills de Déu, però 
encara no s’ha manifestat com serem; 
sabem que quan es manifestarà serem 
semblants a ell, perquè el veurem tal com 
és. 

Estimats, si la consciència no ens acusa, 
podem acostar-nos a Déu amb tota 
confiança, i obtindrem el que li demanem, 
perquè complim el que ens mana i fem allò 
que és del seu grat. 

El seu manament és que creguem en el 
seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns 
als altres com ens ho té manat. Si complim 
el seus manaments, ell està en nosaltres i 
nosaltres en ell. I per l’Esperit que ens ha 
donat coneixem que ell està en nosaltres. 

EVANGELI (Lluc 2,41-52) 
Els pares de Jesús anaven cada any a 

Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua. 
Quan ell tenia dotze anys pujaren a 
celebrar les festes com era costum, i 
passats els dies, quan tothom se’n tornava, 
el noi es quedà a Jerusalem sense que els 
seus pares se n’adonessin. Pensant que 
anava amb altres de la caravana, feren la 
primera jornada de camí. Al vespre el 
buscaren entre els parents i coneguts i no 
el trobaren. L’endemà se’n tornaren a 
Jerusalem a buscar-lo. 

El tercer dia el trobaren al temple, 
assegut entre els mestres de la Llei, 
escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els 
qui el sentien estaven meravellats de la 
seva intel·ligència i de les seves respostes. 
Els seus pares quedaren sorpresos de 
veure’l allà, i la seva mare li digué: «Fill, 
per què t’has portat així amb nosaltres? El 
teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.» Ell 
els digué: «Per què em buscàveu? No 
sabíeu que jo només podia ser a casa del 
meu Pare?» Ells no comprengueren 
aquesta resposta. 

Després baixà amb ells a Natzaret i vivia 
sotmès a ells. La seva mare conservava 
tots aquests records en el seu cor. A 
mesura que Jesús creixia, avançava en 
enteniment i es guanyava el favor de Déu i 
dels homes. 

  



PROJECTE D’HOMILIA
Nota: L’evangeli d’avui es llegeix també en la festa de 

l’Assumpció de Maria, el 15 d’agost. Allà s’hi inclou el cant 
de Maria (el Magníficat). Podeu trobar-hi alguns altres 
apunts (>Assumpció. Any A i ANY B). 

 Avui llegim aquest relat com a preparació del 
Nadal. La litúrgia, els diumenges anteriors, ens ha 
presentat la figura del Precursor (Joan Baptista); 
ara és Maria qui ens acompanyarà durant totes 
aquestes festes. 

Diem, una vegada més, que no es tracta de relats 
biogràfics sobre Jesús, Maria i Josep, sinó de relats 
teològics amb els quals els evangelistes (en aquest 
cas, Lluc) volen expressar els vincles profunds de 
l’Home amb tota la Creació com a OBRA DE DÉU. 

En els evangelis, els relats d’infantesa volen 
deixar-nos clar que Jesús és cent per cent humà. 
Més encara: ell representa el “model d’humanitat”. 
Com els “pisos mostra” que a vegades els 
constructors fan per a la informació visual dels 
possibles compradors, Jesús és presentat en els 
evangelis com “l’home mostra” per a tots aquells 
que vulguin esdevenir plenament humans. 

La nostra VIDA té forma d’HISTÒRIA. Però no hem 
d’imaginar la Història com un fil rectilini sinó més 
aviat com el fil d’embastar de les màquines de 
cosir: cada punt va endavant però enllaçant amb 
l’anterior. És un fil que pren forma de vaivé. 

L’anunci del naixement de Jesús té un punt de 
referència: “Al sisè mes” de la gestació del 
Precursor. Elisabet, amb el seu marit Zacaries, ja 
ancians, representen la precedent Història d’Israel, 
que està a punt de completar la seva missió de 
preparar l’arribada de l’HOME EN PLENITUD. 

Maria, un cop rebut el missatge de la seva 
maternitat, no es centra en ella mateixa sinó que va 
decididament a la muntanya de Judà per 
acompanyar la seva parenta Elisabet. 

La descripció de la “trobada” de les dues dones és 
d’una gran bellesa i profunditat. 

Elisabet, l’anciana, mira endavant: “Feliç tu que 
has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es 
complirà”. 

Maria, la noia jove, plena de fecunditat, mira 
enrere, sentint-se hereva de tot el Passat: cant del 
Magníficat (no llegit avui). 

El Precursor, l’últim dels “profetes antics”, encara 
dintre del ventre de la mare, ja salta d’alegria quan 
experimenta la presència d’aquell que obrirà nous 
horitzons. 
De “Galilea” a “Judea”: el llenguatge dels 
llocs. 

Galilea és el lloc on es “barregen” el Poble elegit i 
els Pobles pagans. 

Judea, amb Jerusalem i el temple, és el nucli 
d’Israel com a Poble elegit; i que està a punt de 
completar la missió especial per a la qual havia 
sigut elegit. 

Maria surt de Galilea per “connectar” amb Judea i 
tot allò que representa; però després se’n torna a 
Galilea que és “casa seva”. Retornarà a Judea, a 
Betlem, per infantar el seu fill, perquè hereti les 
promeses del seu “pare David”; però després de 

complir “tot el que manava la Llei del Senyor”, 
també s’entornaran a Galilea, a Natzaret. Jesús no 
serà anomenat “betlemita” sinó “natzarè”, paraula 
que sona igual a una altra que significa “rebrot”. 
Jesús és el “rebrot” de la “soca de David”; però no 
creixerà a Betlem (ciutat de David) sinó a Galilea 
perquè les seves branques acullin tothom a la seva 
ombra. Quan compleixi 12 anys (edat d’emancipació 
en aquell temps), Jesús tornarà anar a Jerusalem 
on, de moment, encara hi ha la “casa del meu 
Pare”; però tornarà de seguida a Galilea on 
realitzarà la seva missió d’universalitzar la “casa del 
Pare” iniciant el “Regne de Déu” ofert a tothom. 

MISSATGE 
Som hereus d’una llarga Història. L’evangeli de 

Lluc fa arribar la Genealogia de Jesús fins a Adam 
(Lluc 3,38). La Ciència actual enriqueix aquesta 
dimensió quan ens diu que la nostra vida actual no 
prové només dels nostres avantpassats humans 
sinó que ve de molt més lluny. Som hereus, 
juntament amb tots els vivents, d’una única vida 
que va començar, encara no sabem com, en una 
primera cèl·lula. Biològicament, i parlant amb tota 
propietat, som GERMANS DE TOTS ELS VIVENTS. O potser 
millor: som “fills” de tota la Història passada. 

RESPOSTA 
Nadal és una invitació i una ocasió per sentir-nos 

reconciliats amb tots els Humans, amb tots els 
Vivents i, fins i tot, amb tot l’Univers. 

Com Maria, ens cal també anar decididament a la 
muntanya de Judà; és a dir: retrobar-nos amb la 
nostra Història i poder escoltar les velles i belles 
paraules dites també a cada un de nosaltres: “Feliç 
tu que has cregut!”; feliç tu que has dit “sí” a 
l’Home, que va naixent i creixent anhelant la 
PLENITUD. 

PREGUNTES per al diàleg
1. “Feliç tu que has cregut”. Com experimenteu la 

felicitat de creure? A què us mou aquesta 
felicitat? 

2. Com van les vostres relacions amb “tots els 
vivents”? La FE EN DÉU us porta també a CREURE 
EN LA VIDA? 

3. Religiosament parlant, us quedeu a vegades a 
Judea, amb el seu temple, o retorneu sempre a 
Galilea?  

http://iesusnazarenusrexiudaeorum.blogspot.com.es/2011/08/reflexiones-de-festivos-asuncion-de.html
http://iesusnazarenusrexiudaeorum.blogspot.com.es/2012/08/reflexiones-de-festivos-asuncion-de.html


Paraules i Parauletes 
DIUMENGE 4RT D’ADVENT. CICLE C.  

“CREURE”. 

72. Creure. (Feliç tu que has cregut!). 
L’Evangeli de Lluc es serveix de les paraules d’Elisabet per posar de relleu la fe de Maria. “Feliç tu que 

has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà”.  
Amb aquestes paraules d’Elisabet es fa notar el contrast entre la fe de Maria o la no-fe de Zacaries. 

Zacaries no va creure la promesa de l’àngel, tot i que es tractava de “Gabriel”, que significa “Déu és la 
meva força”. Elisabet felicita Maria perquè ella sí que ha cregut. 

Ens podríem preguntar: què va creure, Maria? 
En el cas de Zacaries, ell no volia creure que amb la seva dona, que era vella com ell i estèril, poguessin 

tenir un fill. Però en el cas de Maria, què és el que va creure, ella? 
Per molt lògica que sembli aquesta pregunta, no ens porta per bon camí. La resposta de Maria no és un 

“Sí” a una proposta, sinó que va molt més enllà. Maria respon dient: Sóc l’esclava del Senyor. Que es 
compleixin en mi les teves paraules. (Lluc 1:38). Dóna la impressió que Maria ni tan sols ha entès del tot 
el que li diu l’àngel. Per això la seva resposta no és un “Sí” sinó “que es faci en mi això que m’has dit”. 
Com si digués a l’àngel: Mira: tot això que em dius em supera; però, davant el Senyor, jo sóc la seva 
esclava. Per tant: que sigui el que Ell vulgui. Me’n fio del tot. 

Posant aquestes paraules en boca de Maria, Lluc ens vol indicar que la fe no és tant un assentiment de 
la ment com una actitud de tota la persona. No es tracta de creure una proposta sinó de fiar-se d’algú. 
Més important que el què és el qui. Fe és una persona que es fia d’una altra. 

Amb aquest relat tan original, Lluc evoca l’actitud de Eva, la mare de tots els vivents (Gènesi 3:20). I 
ens presenta Maria que, amb la seva resposta, capgira l’actitud d’Eva. El pecat d’Adam i Eva va consistir 
en pretendre independitzar-se de Déu, que era precisament el fonament de la seva independència. És 
com si una bombeta volgués independitzar-se del corrent elèctric per mostrar que la llum que fa és només 
seva. 

El famós i mític Arbre del coneixement del Bé i del Mal no era cap “pomera”, com se sol dir (Gènesi 2:9 i 
17). Menjar del seu fruit significa voler decidir per un mateix què és bo i què es dolent. Així l’home pretén 
esdevenir el seu únic déu. 

Notem que, en el relat bíblic, al centre del Paradís hi ha dos arbres: l’Arbre de la Vida i l’Arbre del 
coneixement (o decisió) del Bé i el Mal. Adam i Eva, personificacions de la Humanitat, decidint menjar del 
fruit de l’Arbre del Bé i del Mal, van perdre l’Arbre de la Vida. Dit amb paraules d’avui: la pretensió de 
decidir i imposar què és el Bé i què és el Mal introdueix en el món (les sentències de) Mort. 

La fe capgira aquesta situació. La fe de Maria permet que la Humanitat pugui engendrar, ara sí, el seu 
vertader primogènit (Lluc 2:7).  

El “primogènit” d’Adam i Eva era homicida: va matar el seu germà.  
En canvi, el primogènit  de Maria, que representa la Humanitat fidel, es farà aliment que dóna Vida. Per 

això, ja des del primer moment, Maria el posa en una menjadora (de moment “embolicat”, fins que arribi 
el moment oportú. Lluc 22:14ss).  

El primogènit de Maria, amb la Creu, ens retorna l’Arbre de la Vida, corregint definitivament el pecat 
d’Adam i Eva. “Pare, a les teves mans confio el meu alè” (Lluc 23:46).  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1156&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=4&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=3&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1157&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1177&select=22
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1178&select=23


Tertúlia en espiral
Advent IV - Any C 

Bet 
Com a mínim, aquest relat no és masclista! Aquí 

tot queda entre dones. M’agrada. 
Víctor 

Ja surt la feminista! També parla del nen, que era 
mascle… 
Bet 

Sí; però diu que Maria que és beneïda entre les 
dones. Per una vegada, el punt de referència som 
nosaltres, les dones! 
Víctor 

D’acord; d’acord. Tractant-se de mainada, 
vosaltres sou les protagonistes… 
Bet 

Quina barra!!! “Tractant-se de mainada”? Què 
vols dir, amb això!? Que vosaltres, els mascles, sou 
els “importants” de debò? Doncs, mira: si un mascle 
arriba a ser important, és gràcies a les dones que el 
van cuidar de petit (i de gran!). 
Magda 

Jo també sóc feminista; encara que no tant com 
tu, Bet. I quan veig la manera de comportar-se de 
molts “mascles importants”, també penso que no 
els haurem educat gaire bé… Hi ha cada exemplar!! 
Juli 

Doncs, jo penso que aquí la Maria, la del relat, es 
passa molt. “Maria entrà a casa de Zacaries i saludà 
Elisabet“. Que mal educada!, no us sembla? D’acord 
que potser era cosa de dones, però, com a mínim, 
saludar també Zacaries, no?!  Era a casa seva!!! 
Magda 

D’acord. Però a mi me sembla que aquí no es vol 
descriure cap escena familiar. El relat no vol posar 
de relleu el protagonisme de les dones en les coses 
de criatures sinó que, una vegada més, vol posar de 
relleu la resposta de les dones com exemple de 
resposta de fe. Ja des del començament, 
l’evangeli de Lluc assenyala la no-fe dels homes (de 
Zacaries, en concret) i la fe de les dones (de Maria, 
en particular). “Feliç tu que has cregut“. El relat vol 
posar en relleu que és sobretot la fe de les dones 
allò que ajuda a generar un Home Nou. “Allò que el 
Senyor t’ha fet saber, es complirà“. 
Juli 

Perdona, Magda: tot això em sembla massa 
rebuscat. És clar que jo m’ho miro com a home, i 
des de fora. Però, això que tu anomenes la no-fe 
dels homes, a mi em sembla molt bé. Els homes 
som més realistes! Jo estic content de no tenir fe. 
La religió és una malaltia; una superstició en què 
caieu sobretot les dones… 
Magda 

En tot això que dius hi ha un gravíssim error de 
llenguatge. Tu, de la mala religió de les dones en 
dius superstició; en canvi de la mala religió dels 
homes en dius realisme. Doncs jo, del vostre 
realisme en dic idolatria. I la idolatria, sobretot 
quan va acompanyada de Poder, és la més 
execrable i perversa de les religions. 
Juli 

Idolatria? Quina idolatria? Què entens per 
idolatria? 

Magda 
No és difícil d’explicar-ho perquè, actualment, en 

la nostra societat, sobretot els homes, en feu una 
exhibició constant i terrible. T’ho diré amb paraules 
d’avui: idolatria és qualsevol valor absolut que es 
vol imposar als altres. Avui “idolatria” vol dir Estat, 
Constitució, Legalitat, Sobirania,… Tots aquells 
“valors” que el Poder utilitza per imposar-se als 
Pobles o per ignorar-los. És allò mateix que 
denuncia l’Evangeli quan diu: “No és l’home per a la 
Llei sinó la Llei per a l’home“. Però els “mascles” ho 
feu al revés. Per vosaltres, l’home és per a la Llei, 
per a l’Estat, “todo por la patria”,… Doncs, no: la 
vertadera i correcta sobirania comença en cada 
persona concreta. És la persona concreta que ha de 
respondre de les seves accions, i per això necessita 
i té dret a ser lliure i sobirana. Qualsevol forma de 
Poder que s’imposa per si mateix és pura idolatria. I 
no em negaràs que això d’absolutitzar el Poder, ho 
 feu molt més els homes que les dones. 
Juli 

Doncs, en l’actualitat, i en tot això del Poder, hi 
ha una colla de dones que deixa-les anar!… 
Magda 

Estic d’acord amb tu. I t’he de confessar que 
poques coses em desplauen tant com una dona que 
vol “fer d’home”. I no vull dir que la dona no pugui 
tenir autoritat. Al contrari: ella està especialment 
dotada per entendre bé l’autoritat, perquè 
l’autoritat només és bona quan és entesa com a 
servei. No un servei a uns “valors absoluts” sinó a 
les persones concretes. 
Víctor 

A veure si ho he entès: segons tu, qualsevol 
VALOR ABSOLUT utilitzat per a imposar-se als altres és 
IDOLATRIA. Ho dic bé? Doncs, jo pregunto: Déu, o 
Jesús, són valors absoluts? 
Magda 

Víctor: sembla que em vulguis fer un examen… 
Però no et respondré jo, perquè ho fa la mateixa 
Bíblia que tu dius creure. Segons la Bíblia, ¿podem 
fer-nos imatges de Déu? −No! I si ho fem, som 
idòlatres. ¿Podem utilitzar el nom de Déu? −No! I si 
ho fem, som idòlatres. Perquè una cosa és “Déu” i 
una altra de ben diferent és la “imatge de Déu” que 
nosaltres ens fem. Per això “Déu” no pot ser mai 
utilitzat com a “valor absolut”. Són els primers 
PRECEPTES que Déu imposa als creients: “No tingueu 
déus (fora de mi)”; i de mi: “no us feu cap imatge, 
ni utilitzeu el meu nom”. 
Bet 

¿Així, doncs, segons la Bíblia, què és la FE? ¿Què 
és el que ha cregut aquí, Maria? 
Víctor 

Dona: això està molt clar! Maria creu que pot ser 
mare d’un home que serà també fill de Déu. Segons 
això, jo diria que la fe, a més de creure en Déu, ha 
de significar també creure en l’Home…  

He de dir que, si és així, les coses em comencen 
a lligar una mica més… Encara que també vaig 
veient que la fe és una cosa molt més senzilla i molt 
més exigent del que em pensava…  



TRETS DE MARIA 

Maria es va posar en camí. 
La visita de Maria a Isabel li permet a l'evangelista Lluc posar en contacte al 

Baptista i Jesús abans fins i tot d'haver nascut. L'escena està carregada d'una 
atmosfera molt especial. Totes dos seran mares. Les dues han estat cridades a 
col·laborar en el pla de Déu. No hi ha homes. Zacaries s’ha quedat mut. Josep és 
sorprenentment absent. Les dues dones ocupen tota l'escena. 

Maria que ha arribat de pressa des de Natzaret es converteix en la figura 
central. Tot gira al voltant d'ella i al seu Fill. La seva imatge brilla amb uns trets 
més genuïns que molts altres que li han estat afegits posteriorment a partir 
d'advocacions i títols més allunyats del clima dels evangelis. 

Maria, «la mare del meu Senyor». Així ho proclama Isabel a crits i 
plena de l'Esperit Sant. És cert: per als seguidors de Jesús, Maria és, primer 
de tot, la Mare de nostre Senyor. Aquest és el punt de partida de tota la 
seva grandesa. Els primers cristians mai separen Maria de Jesús. Són 
inseparables. «Beneïda per Déu entre totes les dones», ella ens ofereix 
Jesús, «fruit beneït del seu ventre». 

Maria, la creient. Isabel la declara feliç perquè «has cregut». Maria és 
gran no simplement per la seva maternitat biològica, sinó per haver acollit 
amb fe la crida de Déu a ser Mare del Salvador. Ha sabut escoltar Déu; ha 
guardat la seva Paraula dins del seu cor; l'ha meditat; l'ha posat en pràctica 
complint fidelment la seva vocació. Maria és Mare creient. 

Maria, l’evangelitzadora. Maria ofereix a tots la salvació de Déu que ha 
acollit en el seu propi Fill. Aquesta és la seva gran missió i el seu servei. 
Segons el relat, Maria evangelitza no només amb els seus gestos i paraules, 
sinó perquè allà a on va porta amb si la persona de Jesús i el seu Esperit. 
Això és l'essencial de l'acte evangelitzador. 

Maria, portadora d'alegria. La salutació de Maria encomana l'alegria que 
brolla del seu Fill Jesús. Ella ha estat la primera en escoltar l’invitació de 
Déu: «Déu te guard ... el Senyor és amb tu!». Ara, des d'una actitud de 
servei i d'ajuda als que la necessiten, Maria irradia la Bona Notícia de Jesús, 
el Crist, al qual sempre porta amb si. Ella és per a l'Església el millor model 
d'una evangelització joiosa. 

José Antonio Pagola






