
DIUMENGE 7 DURANT L’ANY (19 de febrer) 

Quina riquesa té la Paraula de Déu quan la reflexionem i més quan en fem pregària. Acabem d’escoltar 
uns missatges dignes de ser posats en pràctica. Quina nova vida no viuríem si ho sabéssim fer! 

Levític: “Sigueu sants perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant”. Déu no demana impossibles. 
Si ens diu: sigueu sants, és que ho podem ser. Com? L’evangeli d’avui ens en dóna la clau. 

• Es va dir: “Ull per ull, i dent per dent”. Amb paraules d’avui: “me l’han fet, la pagaran”. 
Violència amb violència 

• Jesús: “No us hi torneu....” 
• Es va dir: “Estima els altres, però no els enemics” 
• Jesús: “Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen” 

Aquestes paraules no són avui actuals, no van per la nostra societat. Diríem: Jesús dient el que diu no 
toca de peus a terra. Què hem de fer, suprimir l’evangeli?.  

Quan Jesús parla de l’amor a l’enemic, no pensa en un sentiment d’afecte o estima vers ell, sinó en una 
relació radicalment humana. La persona, per Jesús  és humana quan l’amor és la base de tota la seva 
actuació. Qui és humà descobreix i respecta la dignitat humana de l’enemic (també la de l’adversari 
polític).Mai adopta una actitud excloent de maledicció, de condemna, de rebuig, de no mirar-li els ulls. 

No fa pas massa dies que podíem presenciar una actitud gens humana en la tele i l’altra plenament 
humana en unes manifestacions d’uns determinats polítics. 

Avui les societats van carregades de violència, de rebuig i de menyspreu. Els cristians hi hem de 
mantenir dues actituds ben clares: 

Ø Estimar el delinqüent i violent no significa en absolut donar per bona la seva actuació injusta i 
violenta. Quantes persones visiten a assassins a les presons i no les condemnen en nom de la fe! 

Ø Condemnar d’una manera contundent la injustícia i crueltat de la violència no ha de portar 
necessàriament a l’odi envers els qui la porten a terme. 

Algú va dir: “ Els problemes que només es poden resoldre amb violència han de ser plantejats de 
nou” 

El mal no el podem vèncer a copia d’odi i violència. Vencem el mal només amb el bé. D’aquí que sempre 
cal buscar camins que ens portin cap a la fraternitat i no cap al fratricidi. 

Estimar els enemics no significa tolerar les injustícies i retirar-de la lluita contra el mal. Cal combatre 
el mal però sense cercar la destrucció de l’adversari. Si això ho tinguéssim en compte en tota realitat 
humana: política, econòmica, esportiva i també religiosa, quin món nou no tindríem! 

Per Jesús només la no violència pot salvar la humanitat. 


