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

 

Text bíblic: JESÚS I LA LLEI   -  Mt 5,17-37 

Diumenge VI de durant l’any, Any A. 

 

No us penseu que he vingut a anul·lar els llibres de la Llei o dels Profetes; no he vingut a 

anul·lar-los sinó a dur-los a la plenitud.  

En veritat us ho dic: mentre durin el cel i la terra, no passarà ni un punt ni una coma de la Llei.  

Tot arribarà a la plenitud.  Per tant, aquell qui deixi de complir un dels manaments més petits i 

ensenyi als altres a fer el mateix, serà tingut pel més petit en el Regne del cel, però aquell qui 

els compleixi i ensenyi a complir-los, serà tingut per gran en el Regne del cel. 

Jo us dic que, si no sou més justos  que els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al 

Regne del cel.  

 

Ja sabeu que es va dir als antics: No matis,  i el qui mati serà condemnat pel tribunal.  

Doncs jo us dic: El qui s’irriti amb el seu germà serà condemnat pel tribunal; el qui l’insulti  serà 

condemnat pel Sanedrí,  i el qui el maleeixi  acabarà al foc de l’infern.  

Per això, si en el moment de presentar la teva ofrena a l’altar,  allí et recordes que el teu germà 

té alguna cosa contra tu,  deixa allí mateix, davant l’altar, la teva ofrena i ves primer a fer les 

paus amb el teu germà; ja tornaràs després a presentar la teva ofrena.  

Afanya’t a arribar a un acord amb el qui et vol denunciar, mentre vas amb ell camí del tribunal, 

no sigui cas que et posi en mans del jutge, i el jutge en mans dels guardes, i et tanquin a la 

presó.  En veritat t’ho dic: no en sortiràs que no hagis pagat fins l’últim cèntim. 

 

Ja sabeu que es va dir: No cometis adulteri.  

Doncs jo us dic: Tothom qui mira la dona de l’altre amb desig de posseir-la, ja ha comès 

adulteri amb ella en el seu cor. Si l’ull dret et fa caure en pecat, arrenca-te’l i llença’l; val més 

que es perdi un dels teus membres que no pas que tot el teu cos sigui llençat a l’infern. I si la 

mà dreta et fa caure en pecat, talla-te-la i llença-la; val més que es perdi un dels teus membres 

que no pas que vagi a parar a l’infern tot el teu cos. 

 

També es va dir: Si algú es divorcia de la seva dona, que li doni un document de divorci.  

Doncs jo us dic: Tothom qui es divorcia de la seva dona, fora del cas d’una relació il·legítima, 

l’empeny a l’adulteri,  i el qui es casa amb una repudiada comet adulteri. 

 



També sabeu que es va dir als antics: No trenquis els juraments. I encara: Compleix allò que 

has jurat al Senyor.  

Doncs jo us dic: No juris mai; ni pel cel, que és el tron de Déu,  ni per la terra, que és 

l’escambell dels seus peus,  ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran rei. No juris tampoc pel 

teu cap, perquè tu no en pots fer tornar blanc o negre un sol cabell. Digueu sí, quan és sí; no, 

quan és no. El que es diu de més, ve del Maligne.  

 

 

AQUÍ I AVUI 

Què diu el text? 

¿Què significa per a la teva vida que Jesús “pujà a la muntanya i s’assegué” (Mt 5,1)? 

¿Has llegit mai el “Sermó de la muntanya” de l’Evangeli de Mateu amb atenció? 

Què et suggereix la Paraula de la Lectio d’avui? 

 

 

COMENTARIS PER A SER LLEGITS ABANS O DESPRÉS DE LA LECTIO: 

− Consulteu les citacions en blau. 

− Llegiu amb atenció aquesta Lectio abans de la sessió presencial o virtual de grup. 

ÉS FORMACIÓ PERMANENT! 

 

“EL TEXT” 

 

− “No us penseu que he vingut...”: La Llei del Sinaí fou pensada per a una comunitat 

primària, neolítica, a voltes transhumant... per això les normes de comportament eren 

contundents i començaven pel No... No... No...  El temps de Jesús la societat hebrea havia 

evolucionat moltíssim en la percepció i finor de l’espiritualitat de la persona, fet demostrat 

objectivament per la redacció dels llibres dels Salms i la Saviesa. El temps de Jesús era 

necessari, doncs, posar al dia les mateixes normes però amb un llenguatge nou, positiu. 

Jesús, més a més del nou llenguatge per a la Llei, simplificà del tot els seus continguts en 

una sola paraula: estimar, l’amor en totes les seves manifestacions possibles...  

− “...no passarà ni un punt ni una coma...”: segons la consideració anterior queda clar que 

no hi havia intenció de canviar o substituir la Llei antiga sinó de millorar-ne el  

coneixement i l’expressió per tal de que el llenguatge humà explicités el màxim el disseny i 

voler del Creador. Això només ho podia garantí el mateix Amor Etern, acampat entre 

nosaltres... 

− “...el qui els compleixi i faci complir...”:  ¿Quins millors pares, mestres, catequistes, 

amics... que els que han entès el missatge evangèlic de Jesús i el porten a la vida? 

− “ Si la vostra justícia...”: (Lv 19,15...) Els Mestres de la Llei, els fariseus, els sacerdots, 

levites, notables, els rics en general, (val a dir que no pas tots) es servien de la Llei per a 

dominar, controlar, cobrar...  vivien unes conviccions en que es consideraven ells mateixos 

per sobre dels qui no eren del seu rol...  Jesús els fustigà amb claredat i duresa. 

− “No mataràs”: (Gn 9,6  / Ex 20, 13  /  Dt 5,17) 



− “...el foc de l’infern”: Algunes traduccions no utilitzen el mot “infern” sinó la “Geheena” o 

Hinnom que era la vall del torrent del sud de Jerusalem on s’hi abocaven les deixalles i s’hi 

mantenia sempre foc encès per a evitar infeccions, rates i rèptils. A la pel·lícula Ben-Hur la 

còpia d’una part d’aquesta vall escenografia la “vall dels leprosos”. Fa uns anys vam 

comprovar “in situ” que la còpia era fidel a l’original. 

− “...fes les paus amb el teu germà”: ... 

− “No cometis adulteri”:... 

− “Si l’ull dret...  si la mà dreta...”:  L’ull dret té una importància expressiva sobre l’ull 

esquerra; ho notem per exemple, quan hem d’aplicar l’ull a una òptica monocular, en picar 

l’ullet... La mà dreta és la mà que l’orient mitjà utilitza per a saludar, encaixar, mai 

l’esquerra. La mà esquerra, encara avui en alguns sectors socials, té cura de la higiene 

personal, per això és una mà més reservada que la dreta. 

− “Si algú es divorcia de la seva dona...”: ... 

− “No trenquis els juraments...”:.. 

− “Digues sí quan és sí, i no quan és no”:... 

 

De fet, el millor comentari a aquest nou llenguatge de Jesús són els  mateixos comentaris 

que Jesús hi va fent. 

 

                                                                                EL CONTEXT  

 

El “Sermó de la muntanya” possiblement és un recurs catequètic de la comunitat de Mateu per 

a reunir en una sola escena les explicacions i comentaris més importants que Jesús havia fet 

sobre la Llei en el seu moure’s pastoral pels camins i poblats de Palestina. 

Jesús no vingué a destruir la Llei (Dt 4,8...) ni a consagrar-la com intangible, sinó a donar-li, 

amb el seu ensenyament i manera de fer, una forma nova i definitiva, en la que finalment es 

realitza en plenitud allò a on la Llei conduïa. Jesús  mateix posa alguns exemples: No mataràs... 

No cometis adulteri... Si algú es divorcia de la seva dona... No trenquis els juraments... No es 

tracta tant d’un alleugeriment de la Llei sinó d’aprofundir-la. Cap detall de la Llei no ha de ser 

omès mentre no hagi sigut portat al seu ple compliment. L’amor, en el que ja es resumia la Llei 

antiga passa a ser el manament nou i inesgotable de Jesús. Aquí és on la Llei es compleix 

plenament (Rm 13,8-10 / Ga 5,14 / Col 3,14...). 

 

COMPLEMENTS DE L’EVANGELI 

 

Primera lectura, Sir 15,15-20: ”...ets tu qui has de decidir ser fidel...” 

Salm 119 (118),1... 34: ”Feliços els qui segueixen la Llei del Senyor” 

Segona lectura, 1C 2,6-10: ”...una saviesa que no és del món present...” 

 

 

TEXT PARAL·LEL: Lc 16,18.    

 



La “Lectio Divina online” també es tradueix i envia en anglès i espanyol. 
Podeu trobar-la a https://amvic2022.blogspot.com/  
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