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Text bíblic: NO JUDICAR ELS ALTRES  -   L’ARBRE, I ELS SEUS FRUITS... Lc  6,39-45 

Diumenge VIII durant l’any, Any C 

 

 

Els digué encara una paràbola: 

- ¿És que un cec pot guiar un altre cec? ¿No cauran tots dos al clot? El deixeble no és més 

que el mestre; però tot deixeble, un cop instruït, serà com el seu mestre. Com és que veus 

la brossa a l’ull del teu germà i no t’adones de la biga que hi ha en el teu? Com li pots dir: 

Germà, deixa’m que et tregui la brossa de l’ull, si tu no veus la biga del teu? Hipòcrita, treu 

primer la biga del teu ull i llavors hi veuràs prou clar per a treure la brossa de l’ull del teu 

germà. 

No hi ha cap arbre bo que doni fruit dolent ni cap arbre dolent que doni fruit bo. Cada 

arbre es coneix pel seu fruit: no es cullen figues dels cards ni es verema raïm de les 

bardisses.. 

L’home bo, del bon tresor del seu cor, en treu la bondat, i l’home dolent, del seu tresor 

dolent, en treu el mal. Perquè del que sobreïx del cor, en parla la boca. 

 

 

 

 

 

- AQUÍ I AVUI – 

Què diu el text? 

¿Endevines que amb aquest parlar parabòlic Jesús fa un toc d’atenció a la comunitat? 

¿T’has sentit deixeble instruït i arbre bo en algunes ocasions? 

Què et demana la Lectio d’avui? 

 

 

 



COMENTARIS per a ser llegits abans o després de la Lectio. 

– EL TEXT – 

Paraules i conceptes clau en el text: 

- “Un cec no pot guiar un altre cec...” : És possible que Jesús, quan digué aquesta expressió, 

tingués en la seva ment els versets d’ Is 42,18-20. Aquí cal anar a al capítol 23 de l’Evangeli 

de Mateu i llegir-lo enter, queda clar que el temps de Jesús els qui havien de guiar i ben 

orientar el poble no n’eren dignes, ni de lluny. 

- “...tot deixeble, un cop instruït...”: Potser sigui una al·lusió a “catequistes” de bona 

voluntat en les primeres comunitats que no estarien prou preparats per a exercir una 

catequesi sòlida. I també que, havent fet el camí degut, hi van haver, i hi són encara, 

persones responsables i preparades  dedicades a la catequesi. En tot cas Jesús deixa ben 

clar que per a ser un bon pedagog i mestre en l’afer del Nou Regne, cal preparar-se amb 

responsabilitat. Recordem que les narracions dels Evangelis, en general, són síntesi  de tres 

perspectives:  la literatura sagrada de l’AT, el que Jesús va fer i dir, i l’aplicació d’aquesta 

revelació a la situació concreta de les primeres comunitats que rebien la nova catequesi, 

rellegiu la Lectio anterior 182. 

- “L’ull”: Amb el mot “ull” s’ha de fer un comentari  precís . En la llengua catalana tenim un 

seguit d’expressions interessants amb aquesta paraula: ull d’una aixada, ull d’un martell, ull 

d’una destral, ull d’una font, ull d’un riu: “Ull de Ter”, ull de l’escala, ull de càmera, etc. En 

les expedicions al Sinaí de fa `poc temps, un cop passat el canal de Suez, al cap d’uns 70 

quilòmetres sempre ens hem parat en un petit oasi, que correspon a Ex 15,22-26: “L’aigua 

de Marà”. Però ara no és el moment de comentar com l’aigua amarga es convertí en aigua 

dolça, un fenomen natural i geològic simple. En aquest oasi hi viu un grup de beduïns que 

anomenen aquest lloc “Aiin Musa” que vol dir. “Ulls de Moisès”. Els beduïns hi han cavat 

uns pous d’uns 4 metres de diàmetre per 8 o 10 de fondària per a recollir l’aigua freàtica 

dolça procedent de les pluges d’hivern a l’Orient Mitjà, a la península del Sinaí en aquest 

cas. Els beduïns del lloc, d’aquests pous en diuen “Ulls...” Quan jo era infant, en una visita 

familiar a uns parents a pagès, mentre les persones grans feien tertúlia  després de dinar, la 

mainada ens escapàrem a jugar per aquella propietat. L’amo de la finca vingué al nostre 

darrera i ens cridà tot assenyalant una direcció: “Ves, per allà no us hi acosteu que hi ha l’ull 

del pou!” 

Ens podem preguntar a què es referia Jesús en la paràbola quan parlava d’una estella i un 

biga en dos ulls respectius. No eren els ulls de la cara sinó que feia referència a dos pous de 

dos veïns, al pou de l’un  hi havia caigut una estella, esqueixada dels pals superiors que es 

manipulaven per a  treure aigua del pou, a l’altre pou hi hauria caigut el pal travesser enter 

de la corriola... la biga! 

La Bíblia, Evangelis inclosos, tenen pensament i llenguatge semític, si els llegim i 

interpretem literalment des de la nostra gramàtica i cultura grecollatines, en podem 

esbiaixar algunes interpretacions. 

- “L’home bo, del tresor del seu cor... :  Fa referència als versets 1- 3 del primer salm.  

- “L’home dolent...”: També fa referència al primer salm, versets 4-6. 

 



– EL CONTEXT – 

El text d’avui  és en consonància amb el de  la Lectio anterior. El deixeble de Jesús està cridat a 

viure segons la proposta del mateix Jesús, radicalment. A través d’una sèrie de comparacions 

Jesús fa veure que en el seu seguiment la mediocritat i la manca d’autocrítica són la dificultat 

principal per a instaurar d’una manera real i efectiva el Nou Regne que ell proposa. El versets 

que segueixen a l’Evangeli d’avui, del 46 al 49, ho deixen ben clar. Des dels primers temps de 

l’Església fins avui dia s’ha proclamat a  Jesucrist  “Senyor, Senyor!” però quantes vegades amb 

poc compromís a les nostres consciències. Tots podem recordar celebracions molt solemnes, 

guarnides, multitudinàries, amb orquestracions i cants solemnials. Potser la situació en que 

avui es troben les nostres comunitats és una clarificació de que darrera d’aquelles  

magnificències ens  hi mancaven la fraternitat autèntica, el compromís, un camí comunitari i la 

formació permanent sòlida que necessita tot cristià. Els últims versets d’aquest capítol 6 de 

Lluc en recorden les dues cases, una construïda sobre la roca ferma i l’altra, sens fonament, 

sobre la sorra. Aquests versets no són a la Lectio d’avui , llegiu-los i rellegiu-los... 

Tot amb tot és evident que l’Esperit sempre és present i actuant en la Comunitat de creients, 

coneixem prou grups i persones que han sintonitzat i sintonitzen amb l’Evangeli radicalment, 

ens són model i estímul.   

                                              - COMPLEMENTS DE L’EVANGELI - 

Primera lectura, Sir 27,5-8: ”El fruit de l’arbre demostra el bon conreu”. 

Pregària amb el salm 92 (91),13-16: ”Els justos creixeran com les palmeres...”. 

Segona lectura, 1C 15,54-58.”...prodigueu-vos cada dia en l’obra del Senyor...”. 

TEXTOS PARAL·LELS A L’EVANGELI DE LLUC:  Mt 7,1-27     

 

La “Lectio Divina online” també és traduïda i enviada en anglès  i espanyol. 
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Marca’t un temps per llegir les introduccions, notes i comentaris de la teva Bíblia 
referents al text de Lectio d'avui. Si és el cas, consulta els mapes, el vocabulari o l'índex 
temàtic que la teva Bíblia, si està actualitzada, t'ofereix. Llegeix, també amb atenció, els 

comentaris d'aquesta Lectio. Ara bé, aquestes consultes o aclariments no els realitzis 
durant el teu temps interioritzat de LECTIO DIVINA. 

Són complements externs de formació contínua. 
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