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Llegir... meditar... escoltar... pregar... actuar... FORMACIÓ PERMANENT 

 

 

 

Text bíblic: BENAURANCES I MALAURANCES  Lc 6,17-26 

Diumenge VIè durant l’any  -  Any C 

 

Després Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s’aturà en un indret pla. Allí hi havia 

molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels 

jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó. Llavors alçà els ulls cap als seus 

deixebles i digué: 

- Feliços els pobres, perquè és vostre el Regne de Déu. 

- Feliços els qui ara passeu fam, perquè sereu saciats. 

- Feliços els qui ara ploreu, perquè riureu. 

- Feliços vosaltres quan, per causa del Fill de l’home, la gent us odiarà, us marginarà, 

us insultarà i denigrarà el nom que porteu: aquell dia, alegreu-vos-en i feu festa, 

perquè la vostra recompensa és gran en el cel. Igualment feien els seus pares amb 

els profetes. 

- Però ai de vosaltres, els rics, perquè ja heu rebut el vostre consol 

- Ai de vosaltres, els qui ara aneu tips, perquè passareu fam. 

- Ai de vosaltres, els qui ara rieu, perquè us doldreu i plorareu. 

- Ai quan tota la gent parlarà bé de vosaltres! Igualment feien els seus pares amb els 

falsos profetes. 

 

 

 

- AQUÍ I AVUI – 

Què diu el text? 

¿On et situes tot escoltant les Benaurances a Jesús? 

Prova d’aplicar aquest text de Lluc a la societat que ens envolta. 

Què et demana La Paraula en la Lectio d’avui? 

 

 

 



COMENTARIS: 

– EL TEXT – 

Paraules i conceptes clau en el text: 

- “...va baixar amb ells de la muntanya...”:  La muntanya a la Bíblia sol fer referència al lloc 

privilegiat on el Senyor es comunica més amb les seves criatures, l’habitacle de Déu és a les 

altures infinites del cel. És una creença, també, en moltes cultures antigues, la nostra, 

ibèrica, per exemple. Jesús a la muntanya hi havia estat pregant tota la nit, i de matinada 

inaugurà el nou Israel, tot substituint el dotze antics patriarques de les dotze tribus per 

dotze persones noves i joves:  fou l’elecció dels Dotze Apòstols  (Lc 6,12-16). 

- “...s’aturà en un indret pla...”: Feta l’elecció dels Dotze, Jesús baixa al pla, a la vida de cada 

dia, a establir la nova comunitat i substituir les envellides dotze tribus d’Israel. Començava 

un nou poble, renovat, “la Resta d’Israel”  definitiva: la comunitat dels seguidors i 

propagadors de la Bona Nova que el mateix Jesús havia vingut a anunciar. 

- “...gent de tot el país dels jueus, de Jerusalem, Tir, Sidó...”: La Bona Nova no és tancada a 

un grup determinat com ho havia sigut la Torà o la Llei en el poble hebreu. La Bona Nova 

s’obre a tota la dimensió geogràfica del món, a tots els humans que lliurement la vulguin 

creure i viure. Aquest concepte queda ben expressat amb la diversitat d’oients que té Jesús: 

israelites en general, jueus i fenicis gentils. Jesús presenta els principis fonamentals del Nou 

Regne, Les Benaurances, a tothom que té a prop, siguin o no siguin de sang i religió hebrea. 

(llegiu  Is 8, 23   /  Is 9,1-2  /  Is 9, 6). 

- “Feliços...els pobres, els qui passen fam, ploren...”: Els desvalguts i bandejats de les 

polítiques i societats de tota la història resten sense veu, o molt poca, en les accions 

populars i cíviques. El disseny diví creador, en el fet humà, ha evolucionat fins a una 

consciència moral, pensament racional, intuïció emocional, acció lliure en el discerniment i 

determinació, etc.  però si hom oblida el bon conreu d’aquestes facultats superiors i es 

deixa portar per les pulsions, emocions incontrolades, afanys de poder, riqueses i 

hedonismes, etc. llavors  l’ésser humà deixa de ser persona perquè, amb el seu egoisme, ha 

abandonat el disseny inicial de Déu. D’aquí venen tots els mals que hi ha sobre la terra. Els 

profetes per vocació divina d’Israel  ho tenen molt clar i viuen la seguretat de que Déu un 

dia farà justícia i reorganitzarà la convivència a la terra...   (Llegiu Isaïes a 2,1-5  /  25,6-9  /  

60,1-6  /  66,5-11). 

- “...la gent us odiarà, marginarà, denigrarà...”:  És normal perquè l’altruisme, l’amor 

desinteressat, el clam per una igualtat justa, el respecte a tota persona, pau, casa, aliments 

i educació, etc.  per a tothom, mai no seran ben vistos ni pels poders i autoritats establerts 

amb orgull ni pels populismes despersonalitzadors. Tot un  repte davant tantes polítiques i 

economies d’avui i sempre. 

- “Alegreu-vos-en i feu festa...”:  Jesús humanament fracassà i finí el Divendres de Nissan. 

Però... la Pasqua fou la resposta divina a la maldat egoista, superba i hipòcrita dels qui 

intentaren aniquilar-lo.  La realitat martirial de tants seguidors de Jesús, dels qui 

actualment ploren, passen fam, viuen en pobresa material... pot girar els ulls amb 

esperança a La Pasqua lluminosa de Jesús. Col·laborar en la redempció del patiment actual, 

el que sigui, és sempre una manifestació clara de l’Amor Etern. 

- “Ai de vosaltres... els rics, els qui aneu tips, rieu...”:  La força social dels textos profètics és 

inigualable, feu-ne algun tast (llegiu  Is 3,13-21 /  Jr 5, 1-9  /  Am 5,7-13). 



- “Quan tota la gent us alabi...”: Davant una església segura i confortable, que ben segur no 

és la comunitat que Jesús desitjava , serà bo posar l’atenció en el que diu Ezequiel:  (llegiu 

Ez 13, 10-16). 

– EL CONTEXT – 

La Paraula d’avui ens fa un plantejament seriós. No podem viure les Benaurances des de la 

comoditat del no fer res per a suprimir el mal social i espiritual de l’entorn. Un seguidor de 

Jesús ha de denunciar la dolenteria i fer tot el possible per a eradicar la maldat que el pecat  

imposa contínuament en el món, negant l’esperit de les Benaurances. El mot “pecat” és 

l’expressió bíblica que denuncia tot allò que de pensament, paraula, obra u omissió destrueix o 

dificulta el disseny creador de Déu. És un mot de molta força que  a voltes ha sigut banalitzat i 

hom l’ha reclòs en el petit cercle de la intimitat de la consciència moral de la persona creient.  

Els pecats contra les Benaurances són públics, oberts i massa generalitzats perquè els 

seguidors de Jesús, i tota persona de bona voluntat, arronsi les espatlles com si no hi hagués 

res a fer. Girar l’esquena a la maldat és col·laborar-hi, ni que sigui indirectament. 

Hem de tenir clar que defensar la dignitat de la persona humana, ajudar-la, promocionar-la i 

estimar-la, és una tasca que no es pot portar a terme només com a acció pietosa, espiritual i 

individual. Cal caminar en grup, fer comunitat, pregar i actuar conjuntament, amb consciència 

clara del què fem i perquè ho fem. Si en som capaços, l’Esperit de Jesús segueix proclamant les 

Benaurances i ens inspirarà maneres de dirigir-les a realitat esperançada. El  món, tanmateix,  

seguirà preferint el caos i la foscor, com ho ha fet sempre, això sí, amb disfresses de veritat. 

                                                  - COMPLEMENTS DE L’EVANGELI - 

Primera lectura, Jr 17,5-8: “Beneït l’home que es refia de l’ajut del Senyor...” 

Pregària amb el salm 1,1-6: “Feliç l’home que té posada en el Senyor la seva confiança “ 

Segona lectura, 1C 15,12-20: “... Crist ha ressuscitat d’entre els morts...”  

TEXTOS PARAL·LELS A L’EVANGELI DE LLUC: Mt 4,23-25   /   Mt 5,1-12 

La “Lectio Divina online” també és traduïda i enviada en anglès  i espanyol. 

 

Les meves Bíblies de consulta... 

BIBLIA DE JERUSALÉN   -   Desclée De Brouwer   2009 

BCI  BÍBLIA CATALANA  traducció interconfessional      

 Associació Bíblica de Catalunya    -    Ed. Claret/ Societat bíblica   2014 

LA BÍBLIA   -   Publicacions de l’Abadia d Montserrat    1970 

LA BIBLIA   -   La Casa de la Biblia   PPC/Sígueme/Verbo Divino    1992 

LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO   Luís Alonso Schökel   -   Mensajero   2016 

    NOU TESTAMENT   Jaume Sidera i Plana   -   Ed Claret    2010 

                                     



 

 
La “Lectio Divina online” també és traduïda i enviada en anglès  i espanyol. 
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MISSIONERS CLARETIANS C/ Roger de Llúria 5 6 2   08010 BARCELONA 

antonivil.codina@gmail.com 

 
 

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. 

  
 

 

mailto:antonivil.codina@gmail.com

