
ANIMACIÓ BÍBLICA
Seguint els passos del diumenge de la Paraula (gener 2020)

Lectura de la carta de Judes (Jud 3.17-23)

� DISPOSE M-NOS A E SCOL T AR

Estimats, jo que tenia un gran desig d’escriure-us sobre la 

salvació que tots compartim, m’he vist obligat a fer-ho per 

exhortar-vos a combatre per la fe que ha estat transmesa al poble 

sant una vegada per sempre.

Feu memòria d’allò que van predir els apòstols de nostre Senyor 

Jesucrist.  Ells us deien: «A la fi dels temps hi haurà impostors 

que viuran seguint els seus propis desigs impius.» Aquests són els 

qui creen divisions, es guien per ells mateixos i no tenen 

l’Esperit. 

Però vosaltres, estimats, edifiqueu-vos sobre el fonament de la 

vostra fe santa, pregueu moguts per l’Esperit Sant, manteniu-vos 

en l’amor de Déu, mentre espereu que la misericòrdia de nostre 

Senyor Jesucrist us porti a la vida eterna. D’uns, els qui dubten, 

us n’heu d’apiadar;  a d’altres, els heu de salvar arrencant-los del 

foc;  dels altres, tingueu-ne misericòrdia, però amb molta cautela, 

detestant fins i tot el seu vestit embrutat pels desigs carnals.  

Creem un ambient apropiat per «escoltar» i «escoltar-nos»

PREGUEM

Al Déu únic que ens salva per mitjà de Jesucrist, glòria, 

majestat, poder i autoritat, ara i per tots els segles.

La carta de Judes és un escrit molt breu (no té capítols), amb 

estil i temàtica molt similars als de la 2a carta de Pere, i ple 

de referències a escrits jueus (com els llibres d'Henoc) molt 

populars a l'època, però que no van arribar a formar part de la 

Bíblia. D'aquests escrits l'autor de la carta hereta el to 

"apocalíptic", un llenguatge i una simbologia "de resistència" 

nascuts en moments difícils per als creients, temps de 

persecució.

La carta crida els creients a no deixar-se enganyar per falsos 

mestres ("impostors") pels qui vaticina, amb paraules dures, 

el càstig i l'ira de Déu.

Eren temps en que grups sectaris (com els "gnòstics") 

pretenien apropiar-se de la figura de Jesús per presentar-se 

com els "escollits", únics posseïdors d'una veritat oculta per 

salvar-se, i menyspreaven tots els altres cristians.

L'autor de la carta exhorta la comunitat a mantenir-se fidel 

en la fe rebuda, i a testimoniar-la amb actituds i fets d'amor i 

misericòrdia, que són l'autèntica prova de fidelitat a Jesús i el 

seu Evangeli.
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*Tant si treballes aquesta fitxa en GRUP com si ho fas 
INDIVIDUALMENT: Pensa i escriu aquí alguna idea 

significativa del text que et cridi l’atenció.

*Et poden ajudar aquestes preguntes:

� ANEM AL COR DEL TEXT � MIREM LA VIDA

CRÉIXER, fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist

Al Déu únic que ens salva per mitjà de Jesucrist,....

Quins poden ser avui els "falsos mestres" que reclamen la 

nostra atenció, i ens acaben allunyant de la vida segons 

l'evangeli?

Com trobem la fina línia divisòria entre el mantenir‐se ferm en 

les pròpies conviccions i el creure's els únics posseïdors de la 

veritat?

Rellegeix com diu la carta que cal actuar davant tres �pus 

diferents de persones: de dos d'ells no acaba d'explicar a qui 

es refereix, pensa‐hi tu. 

Crear divisió, guiar-se només per ells mateixos ... són els trets 
distintius dels "impostors", segons la carta.
Has experimentat aquestes actituds al teu voltant? (o fins i tot hi has 

caigut personalment?). 
Quines actituds ens proposa Jesús per combatre-ho? Pensa en 

persones a prop teu que les han viscut.

Prega per aquestes persones, tant les que creen divisió com les que 
s'esforcen per viure l'evangeli.

Però vosaltres, es�mats, edifiqueu‐vos sobre el fonament de la 

vostra fe santa, pregueu moguts per l’Esperit Sant,  manteniu‐vos 

en l’amor de Déu

Com ens poden ajudar l'espiritualitat, la pregària, a 

créixer, en la línia de l'objec�u diocesà? :

COMPLETA TU MATEIX L'ORACIÓ FINAL DE LLOANÇA:


