
DIUMENGE 6 DURANT L’ANY (16 de febrer) 
 

La llei evangèlica està per damunt de tota altra llei. I això no només perquè ho digué Jesús, sinó 
perquè és la que més s’ajusta a la llei natural i a la consciència recta. Això que és tan clar per al 
cristià no ho és per a altres. D’aquí la tensió que l’autèntic cristià viu en el seu interior i en la 
manifestació externa de la fe. 
 

Tots estem convençuts que si avui visquéssim aquest esperit que ens parla l’evangeli el món gaudiria 
d’una vida sana a nivell polític, social, econòmic, familiars, religiós... 
Acollir el missatge que ens ofereix Jesús implica una nova manera de viure, de decidir i de 
relacionar-nos. 
 

Les persones estem formades en un context moral 
determinat. Una moral condicionada per la cultura de 
l’època. La cultura d’avui no és la mateixa que fa 25 
anys enrere. La moral cristiana ho ha de tenir en 
compte. Només si sabem ser fidels a la Paraula i a 
l’Esperit de Jesús serem capaços de renovar l’ètica i 
la moral que sovint se’ns ha imposat. 
 

Mireu, tenir com a criteri “obeir la llei”, ni que sigui 
bona, on ens porta? 

• A calcular que és el que està manat i prohibit. 
I prou. Així puc “no matar” a ningú, però 
tampoc ajudar a viure 

 

Aquesta actitud és la del mínim ètic. Jesús ens posa tres exemples d’aquest mínim: no matar, no 
cometre adulteri, no dir mentides. 
La nova actitud, segons Ell, és:   

• evitar tota mena d’insult 
• Mal pensament sobre l’altre 
• Treure del cor un desig contrari a l’amor cast 
• Dir sempre la veritat sense haver de recórrer a juraments 

 

La justícia dels mestres de la llei i dels fariseus era complir la llei: fer el que està manat i evitar el 
prohibit. I l’actitud de Jesús va molt més enllà: 

Ø Viure una actitud d’amor, de pobresa, de pau 
Ø Buscar el bé de cada persona 
Ø Saber encertar la decisió a prendre en cada moment. 

 

Qui visqui així no en tindrà prou en fer “ el que sempre s’ha fet” o el “que toca fer” 
Certament que aquest nou estil de ser i viure no és pot imposar, s’ha d’oferir. I només el viurà qui en 
el seu cor ha descobert el valor de la persona (cada persona), de la caducitat de tot, de la humilitat, 
del no creure’s important, de saber veure i viure que la veritat està per damunt de les seves idees i 
actuacions. Aquesta persona no viu segons la llei, sinó segons l’Esperit de Jesús. 
 

Avui hi ha un afany de voler fer respectar la llei. Els polítics hi cauen. Per això condemnen i jutgen. 
L’Església mai ha de caure en aquest parany. Quan hi ha caigut, s’ha carregat el sagrament de la 
Penitència. 
 

 


