
LECTIO DIVINA online n. 182                                               Setmana del  14 al 20 de febrer de 2022 

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

 

 

 

Text bíblic:  AMOR ALS ENEMICS, i NO JUDIQUEU  Lc 6, 27-38 

 Diumenge VII Durant l’any, Any C 

 

- Però a vosaltres que escolteu, jo us dic: Estimeu els vostres enemics, feu bé els qui 

us odien, beneïu els qui us maleeixen, pregueu pels qui us calumnien. Si algú et 

pega a la galta, para-li també l’altra, i si et vol prendre el mantell, no li neguis el 

vestit. Dóna a tothom qui et demana, i no reclamis res al qui et pren allò que és 

teu. Tracteu els altres com voleu que ells us tractin. Si estimeu els qui us estimen, 

qui us ho ha d’agrair? També els pecadors estimen aquells qui els estimen. I si feu 

bé als qui us fan bé, qui us ho ha d’agrair? També ho fan els pecadors. I si feu 

préstecs als qui espereu que us donaran alguna cosa, qui us ho ha d’agrair? També 

els pecadors fan préstecs als pecadors, si saben que en trauran un guany. 

- Però vosaltres estimeu els vostres enemics, feu bé i presteu sense esperar res a 

canvi: llavors serà gran la vostra recompensa, i sereu fills de l’Altíssim, que és bo 

amb els desagraïts i amb els dolents. 

- Sigueu misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós. 

- No judiqueu, i no sereu judicats, no condemneu, i no sereu condemnats; perdoneu, i 

sereu perdonats. Doneu, i us donaran: us abocaran a la falda una bona mesura, atapeïda, 

sacsejada i curulla fins a vessar: Tal com mesureu, sereu mesurats. 

 

 

 

- AQUÍ I AVUI – 

Què diu el text? 

Recordes alguna ocasió en que hagis  practicat el que ens diu Jesús? 

Quina atenció u oblit tens d’aquest text en la teva vida? 

Què et demana avui La Paraula? 

 

 

 



COMENTARIS: 

- EL TEXT – 

Paraules i conceptes clau en el text: 

- “...estimeu...   feu el bé...   beneïu...  pregueu... parar l’altra galta, etc”: Són uns 
comportaments que no brollen espontàniament de la nostra naturalesa, la psicologia 
humana primàriament es desenvolupa des del fons vital, pulsions, emocions, sensibilitats 
interna i externa, imatges, idees, pensament... només l’acció de l’estructura superior de la 
personalitat, que és on es realitzen els actes de la voluntat, és el “campus” on hom pot 
prendre l’opció d’acceptar i comprometre’s amb el transcendent, en el nostre cas, 
l’Evangeli de Jesús. 

- “Els pecadors també ho fan...”: El mot pecador, bíblicament, vol expressar aquell individu 
que té un comportament i unes idees contràries al disseny que el Creador amorós i 
comunicatiu va fer de la persona humana. El pecador ha deixat ser persona, viu el seu 
egoisme marcat pels interessos d’espai i temps, viu l’immediat i desconeix l’Amor Etern. 

- “...fills de l’Altíssim”: Seguir Jesús, posar voluntat per a viure el que ell suggereix, i en dóna 
exemple, és identificar-se amb la seva Filiació envers el Pare. El deixeble de Jesús 
transforma cada paraula, petit gest, actitud, relació, comportament, etc... en sagrament 
d’Evangeli davant els germans, davant tothom. 

- “...misericordiosos com el vostre Pare”: Seria pedagògic i catequètic que a la Litúrgia 
s’invoqués amb més freqüència a “Déu de misericòrdia”; els dos adjectius “omnipotent i 
etern” potser ho vol dir tot, però és una expressió, per la sensibilitat d’avui, erosionada.  

- “No judiqueu...  no condemneu...”: La complexitat de la psicologia humana aconsella tenir 
precaució en emetre judicis sobre les persones; ens equivoquem o esbiaixem la realitat 
dels altres molt fàcilment i algunes vegades des de l’òptica dels interessos propis... 

- “...una bona mesura...”: Omplir d’Eternitat el nostre petit temps i espai, és, realment, una 
bona mesura... 

- EL CONTEXT – 

La proposta de Jesús, o més que proposta, el manament als seus seguidors és la 
recerca de la instauració d’una societat constituïda  sobre el fonament d’unes relacions 
personals del tot contràries a les establertes fins aquell moment: una societat que ha de 
prescindir del tot de la seva divisió per classes. A aquesta nova societat no s’hi arriba per la 
eliminació de les classes dominants, sinó per l’eliminació sistemàtica de les estructures que 
són a l’arrel de la divisió classista.  

Les úniques armes que Jesús proposa per a la realització del projecte d’aquesta 

societat nova són: l’amor, la valoració de totes i cada una de les persones, l’oració, el perdó 

actiu, és a dir, oblidar qualsevol ofensa a condició de que l’agressor prengui consciència del 

mal que provoca i que faci un canvi en el comportament, el compartir generós bandejant tota 

cobdícia i foragitar l’avarícia i la usura com a causes de la riquesa d’uns i pobresa d’altres.  

Jesús no vol impedir el poder valorar els comportaments humans amb objectivitat, el 

que refusa és que hom vulgui fer seva l’autoritat de judicar l’altre perquè el judicar és cosa 

exclusiva de Déu, que és el creador de tot. El perdó que uns ens hem de donar als altres té el 

seu origen en el mateix perdó que el Senyor ofereix generosament. La misericòrdia que tota 

persona humana projecti vers els seus germans tindrà com a fruit la mateixa misericòrdia que 

defineix l’essència divina. 

El programa de Jesús és d’una actualitat total, absoluta i diàfana. El que Jesús proposa ha de 

bategar en el cor dels qui són i participen en les comunitat.  



                                                

                                                  - COMPLEMENTS DE L’EVANGELI - 

Primera lectura, 1S, 26,2-23:“...no he volgut fer res de mal a l’Ungit dl Senyor”. 

Pregària amb el salm 103 (102):“...beneeix el Senyor, no t’oblidis mai des seus favors”. 

Segona lectura, 1C 15,45-49:”...després serem semblants a l’home que és al cel”. 

 

TEXTOS PARAL·LELS A L’EVANGELI DE LLUC:  Mt 5,38-48  /  Mt 7,12  /  Mt 7,1-5 

 

 
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. 

  
 

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 
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