
 
 

 

ANIMACIÓ BÍBLICA 

 

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

 

Lectura de la 2 carta de Joan (1-13) 
 

L’ancià a la Senyora, l’Elegida, i als seus fills; us estimem en la 

veritat jo i tots els qui han conegut la veritat, i ens mou 

precisament a estimar-vos la mateixa veritat que tenim y no es 

mourà mai de nosaltres. Amb nosaltres hi haurà, de part de Déu 

Pare i del seu Fill Jesucrist, gràcia, misericòrdia i pau, plenes de 

veritat i d’amor. 

M’ha omplert de goig trobar alguns dels teus fills que viuen en la 

veritat, d’acord amb el manament que hem rebut del Pare. I ara 

us demano una cosa: que us estimeu els uns als altres. No és cap 

manament nou el que us escric; és el mateix que ja vam rebre al 

principi. Estimar vol dir complir els manaments de Déu. Aquest 

és el manament que ha de guiar la vostra vida, tal com vam 

sentir-ho des del principi. 

Pel món corren molts seductors. No reconeixen que Jesucrist és 

home; aquest és el distintiu de tot seductor i de l’Anticrist. 

Estigueu alerta, que no es perdi el fruit del vostre treball i que un 

dia pugueu rebre la plena recompensa. Tothom qui avança més 

enllà de la doctrina del Crist es queda sense Déu. Els que es 

mantenen en la doctrina tenen tant el Pare com el Fill. Si ve algú 

que no admet la doctrina de us parlo, no el rebeu a casa vostra ni 

el saludeu; altrament participaríeu en les seves males obres. 

Tinc molt a dir-vos, però no ho vull fer per carta: espero venir a 

veure-us i saludar-vos personalment; així la vostra alegria serà 

plena. Et saluden els fills de la teva germana, l’Elegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 

 

 

La composició de la carta es pot situar a finals del segle I dC i 

està inserta en el context de els textos de tradició joànica. Escrit 

breu d’estructura clarament epistolar. El seu autor s’anomena a 

si mateix «el prevere» (l’ancià). La tradició eclesial ha atribuït 

l’autoria a l’apòstol Joan, però ben bé podria ser un cristià 

dirigent responsable d’una comunitat joànica (molt 

probablement Efes) anomenada per l’autor «fills de la teva 

germana, l’Elegida» (v.13) que s’adreça a la comunitat 

destinatària anomenada també simbòlicament «Senyora, 

l’Elegida, i als seus fills» (v.1), de la qual no hi ha cap element 

que ens permeti la seva identificació. El contingut fa referència 

a la mateixa crisi esmentada en la 1a Carta de Joan: una 

comunitat trencada en dues faccions, els qui creuen fermament 

en la humanitat de Jesucrist i els qui neguen que Jesús sigui el 

Messies encarnat i descuiden l’exercici de l’amor fratern. 

Aquests últims son titllats pel prevere com seductors seguidors 

de l’Anticrist. La finalitat de la carta és l’encoratjament que fa 

l’autor a la comunitat perquè es mantingui ferma en la fe pel 

compliment del manament de l’Amor; aquesta és la doctrina 

rebuda des del principi (vv.5-6). 
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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: 

Quina és, per al creient, la voluntat de Déu? 
 
 
 
Què vol dir estimar en la veritat?  
 
 
 
Si el manament és rebut des del principi, en quin sentit 
podem dir que és nou des de sempre?  

 

 

 

 ANEM AL COR DEL TEXT  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 

 

 

COMPLETA TU MATEIX L’ORACIÓ, PER ACABAR: 

Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per 

mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor, 

per créixer en... 

 

Tenint en compte l’objectiu diocesà: 

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

 

*Què significa per a tu creure en un Déu/Amor encarnat?  

 

 

 

*Com es revelen l’Anticrist i les seves seduccions en el nostre 

temps? 

 

 

 


