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

ANIMACIÓ BÍBLICA

 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR
Creem un ambient apropiat per «escoltar» i «escoltar-nos».
PREGUEM
Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per
mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor.

Lectura de la 1 carta de Joan (1Jn 3,1-3)
Mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare:
ser anomenats fills de Déu. I ho som! Però el món
no ens reconeix, perquè no l’ha reconegut a ell.
Estimats, ara som fills de Déu, però encara no s’ha
manifestat allò que serem. Sabem que, quan es
manifestarà, serem semblants a ell, perquè el
veurem tal com és.

I tothom qui té aquesta

esperança en ell es torna pur, tal com Jesucrist és
pur.

La data de composició de la carta ens situa a finals del
segle I dC, connectada per tradició als diferents textos
joànics, dels qui tot i ser difícil establir-ne una sola
autoria, fa pensar en una mateixa escola o comunitat
joànica. Encara que és anònima, el seu contingut es troba
en relació directe amb l’Evangeli segons Joan, on es troben
les claus per una bona interpretació, ja que n’aprofundeix
part del seu contingut. L’anonimat és compartit també
pels destinataris, tampoc mencionats en l’escrit. Així, si
bé se l’identifica com a carta, es tracta més aviat d’una
exhortació dirigida a una comunitat que esta passant per
un moment de crisi fruit de l’escissió d’una part del grup.
Reflex de les dificultats amb les que es van trobar les
primeres comunitats és la polèmica subjacent. L’autor
alerta dels «anticrists» i «mentiders» que distingeixen
entre el Jesús històric i el de la fe. El missatge, doncs, es
centra en el caràcter salvífic de la mort de Jesús, moment
de la màxima expressió de Déu Amor, que convida a
viure segons les coordenades d’aquest Amor. És a través
del Fill que participem de la filiació divina, motiu que
centra el missatge d’aquest fragment. L’essència de Déu
és l’Amor, és per això, que no es pot creure sense estimar,
és per això que és en el desplegament de l’amor en la
pròpia vida que ens podrem apropar a Ell.
Més que correspondre al gènere epistolar, 2Pe és un
testament, que escriu per als seus cristians la fe rebuda, els
posa a l’aguait de l’error dels falsos mestres i els exhorta a
esperar amb paciència d’adveniment del Senyor, que tard o
d’hora arribarà. El fragment que llegim vol donar resposta al
neguit impacient d’aquells cristians: El dia del Senyor ja ha
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 ANEM AL COR DEL TEXT
*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.

 MIREM LA VIDA
A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona.
Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la teva fe
i la de l’Església

*Et poden ajudar aquestes preguntes:
Tenint en compte l’objectiu diocesà:
CRÉIXER, fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist
* Què creus que suposa ser anomenats «fills de Déu»?
*Llegint el fragment, creus que en el context actual hi ha
reconeixement?
* Per què diu l’autor que «encara no s’ha manifestat

allò que serem»?

*Què et diu el contingut de la carta en el teu dia a dia?

* De quin tipus de puresa està parlant el text?
PREGA AMB EL SALM 139:14 (Si vols pots buscar tot el
Salm complet en una bíblia)

Et dono gràcies perquè m’has fet tan admirable, les
teves obres son meravelloses: ho reconec amb tota
l’ànima.

