• Etimologia: Lluc és el nom que la Tradició
(s.II, Ireneu, Adversus Haereses III, 1)
atribueix a aquest evangeli, i designa el
“metge estimat” (Col 4,14) seguidor de
Pau. Lluc és un nom grec (Λουκας) que
significa “lluminós”.

Composició
• Data: 85 dC
• Lloc: Probablement Acaia (Grècia)
• Idioma original: Grec elaborat.
• Autor(s): Cristià d’origen grec, company de viatge de Pau, que

Lc

no fou testimoni ocular però investiga (Lc 1,1) tot recopilant
material per recontar l’esdeveniment Jesús. A Col 4,14 se’l
coneix com a metge. També apareix a Flm 1,24 i 2Tm 4,11.
Coincideix amb l’autor dels Fets dels Apòstols, amb el mateix
destinatari Teòfil (Ac 1,1), que podria ser real o un lector genèric.

Estructura
•

Lc 1,1-4: PRÒLEG

•

Lc 1,5-4,13: INTRODUCCIÓ
o 1,5-2,52
Naixements de Joan Baptista i Jesús, en paral·lel
Naixem. Joan Baptista: Promesa, Compliment, Càntic
Naixem. Jesús: Promesa, Compliment, Càntic
o 3,1-20
Inici del ministeri de Joan Baptista: Predicació
o 3,21-4,13
Inici del ministeri de Jesús: Baptisme i Genealogia

Gèneres literaris dominants

Idees principals
• La genealogia invertida defineix Jesús: el Messies
(Jesús) i Rei (David) que porta la benedicció de
Déu (Abraham) a tota la humanitat (Adam).
• L’evangeli subratlla les implicacions socials del
messianisme de Jesús: bona nova als pobres,
llibertat als oprimits... (Lc 4,18-19)
• L’elecció dels Dotze pretén un nou Israel del
Regne invertit: el fonament és el servei als pobres,
el perdó i la generositat.
• Messianisme és a l’estil del Servent Sofrent (Is
53), el sacrifici pels pecats. Invitació a participar-ne.

•

Lc 4,14-9,50: JESÚS I LA SEVA MISSIÓ
o 4,14-8,56
Guaricions, paràboles i sermons, invitacions
4,14-6,11
Predicació, poder i discussions
6,12-49
SERMÓ DE LA PLANA: el Regne invertit
7,1-8,56
Predicació, poder i discussions
o 9,1-50
Revelació de Jesús com a Servent Sofrent (Is 53)

•

Lc 9,51-19,28: CAMÍ CAP A JERUSALEM
o 9,51-10,20
Intempèrie i missió. Els 70 enviats
o 10,21-12,34
Béns materials i generositat
o 12,35-13,35
Urgència de la conversió
o 14,1-19,28
La lògica del Regne. Pobres i perduts.

•

Lc 19,29-24,53: SETMANA FINAL DE JESÚS A JERUSALEM
o 19,29-21,4
Entrada a Jerusalem, polèmica al Temple
o 21,5-38
Apocalipsi venidor
Comunitat pagano-cristiana de parla grega i tradició paulina.
Passió, mort i sepultura.
o 22,1-23,56
Demostren una relació conciliadora amb l’entorn grecoromà, a qui
o 24,1-12
El sepulcre buit
exculpen i s’hi busquen un lloc. Alguns són personatges rics, i necessiten
Aparicions als deixebles
o 24,13-49
referents tant masculins com femenins per seguir a Jesús. L’Esperit
o 24,50-53
Ascensió de Jesús
Sant té un lloc central per a la continuïtat del carisma en les comunitats.

Destinataris

• «La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva
serventa... » (Lc 1,46-55)
• «Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d’ell, el veié i se’n compadí... » (Lc 10,25-37)
• «Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n’hi ha una de necessària» (Lc 10,38-42)
• «Quan facis un banquet, convida-hi pobres, invàlids, coixos i cecs. Feliç de tu, llavors... » (Lc 14,12-14)
• «Si un home té cent ovelles i en perd una, ¿no deixa les noranta-nou al desert i va a buscar-la?» (Lc 15,3-7)
• «Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà» (Lc 15,11-31)
• «El Fill de l’Home ha vingut a buscar i salvar allò que s’havia perdut». (Lc 19,1-10)
• «Qui és més important, qui seu a taula o qui serveix? (...) Doncs jo, enmig vostre, sóc com qui serveix» (Lc 22,24-30)

