
 
 

 

ANIMACIÓ BÍBLICA 

 

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

 

 

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 3 carta de Joan (3Jn 1,5-8) 
 

Estimat, demostres que ets fidel quan treballes pels germans, 
i més si són forasters. Davant la comunitat, ells han donat 
testimoni del teu amor.  Faràs bé de proveir-los per al viatge 
tal com escau a homes de Déu que s’han posat en camí per 
causa del nom de Jesucrist  i no accepten res dels 
pagans.  Nosaltres, doncs, hem de donar suport a homes com 
aquests i hem de cooperar així a la causa de la veritat.   
He escrit a la comunitat, però Diòtrefes, que pretén d’ocupar-
hi el primer lloc, no reconeix la nostra autoritat. Per això, 
quan vingui, li retrauré tot el que fa criticant-nos de mala 
manera. I com si no en tingués prou, no acull els germans i 
impedeix que ho facin els qui hi estarien disposats, i fins i tot 
els expulsa de la comunitat. 

Estimat, no imitis el mal, sinó el bé. Qui obra el bé, és de 
Déu, però qui obra el mal, mai no ha vist Déu.   
Tothom dona testimoni a favor de Demetri,  i en dona fins i 
tot la mateixa veritat. També nosaltres en donem, i tu saps 

que el nostre testimoni és digne de fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 

 

 

 

Aquesta carta, que és la més breu de tot el Nou Testament, no 
sembla que tingui cap interès doctrinal especial. El problema 
que planteja és de caire «institucional». Hi ha el problema d’un 
cap d’una comunitat que actua arbitràriament, de manera 
autoritària, que no acull els missioners i romp en certa manera 
la comunió eclesial, volent formar el seu grup apart. És el cas 
d’un tal Diòtrefes, personatge distingit en la comunitat cristiana, 
que no acull als germans missioners itinerants i impedeix que 
ho facin els qui desitgen acollir-los i els expulsa de l’Església (3Jn 
1,9-10). L’ancià, que és l’autor de la carta, lloa a Gaius, un altre 
cap de comunitat a qui envia la carta per mans de Diòtrefes, que 
no faci el mateix. 

Tant el Quart Evangeli com les dues primeres cartes de Joan 
remarquen el caràcter carismàtic de la fe, no apareix el 
començament de la jerarquització que podem trobar per 
exemple en el discerniment eclesial de l’Evangeli de Mateu, la 
divisió de Carismes de Pau, o l’esdeveniment de la importància 
de l’episcopat en Ignasi d’Antioquia. Així doncs aquesta petita 
carta podria ser un toc d’atenció per adonar-nos que el carisma, 
al final, necessita d’un mínim d’institució per sobreviure, si no 
vol dissoldre’s. Però aquesta autoritat no ha de ser arbitrària, ha 
de tenir en compte la comunió eclesial, i el primat de l’amor que 
és la tornada dels escrits joànics.  



 
 

 

ANIMACIÓ BÍBLICA 

 

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

 

 

 

 

*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: 

 

* Quan l’ancià tracta a Gaius d’estimat, et sembla que és 
perquè son molt amics, o la paraula «estimat» pot tenir 
un sentit teològics en els escrits joànics? 
 
 
 
* Quines expressions de la carta et recorden elements de 
l’Evangeli de Joan o de les altres cartes de Joan? 

 

 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. 

 

 

PREGA AMB les paraula de Jm 1,21: 

Abandoneu tota mena de mal i acolliu amb dolcesa la Paraula 

plantada en vosaltres, que te el poder de salvar-vos. 

 

Tenint en compte l’objectiu diocesà: 

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

 
*La comunitat cristiana on estic (parròquia, comunitat religiosa, 

grup eclesial) està excessivament tancada en si mateixa, o acull de bon 

grat predicadors/es, cristians/es. d’altres comunicats per enriquir-se 

amb noves idees, estils de vida cristiana, experiències de fe? 

 

*En la nostra comunitat cristiana hi ha aire de família? Es critica 

també de mala manera o es fa de manera constructiva? Ens acollim 

mútuament?  

 
*Quina és l’experiència de l’autoritat en la nostra comunitat 

cristiana? Creus que és necessària? Et sembla que es regeix pel 

primat de l’amor?  

 


