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Els qui som a Missa el coneixem bé aquest resum del que són els manaments: “Estimar Déu i 

els altres”. Però tinguem en compte que el poble d’Israel tenien 623 manaments. No deu ser 

estany, doncs, que facin aquesta pregunta. Com podien tenir clar que què havien o podien fer?. 

La resposta de Jesús és la que tots els jueus repetien diàriament al començament i al final de 

la jornada: “Shemá Israel” 
 

“Escolta, Israel, el Senyor és el 

nostre Déu, és l’únic Senyor. 

Estima el Senyor, el teu Déu, amb 

tot el cor, amb tota l’ànima, amb 

tot el pensament”. 
 

Però a continuació Jesús hi afegeix 

una cosa que ningú havia preguntat: 

“El segon li és semblant: “ Estima els altres com a tu mateix” 
 

Per Jesús no és pot estimar Déu i desentendre’s del veí. 
 

La teoria la sabem; ara bé què vol dir estimar Déu? Com podem estimar algú que ni tan sols 

veiem. Ho direm clar: 

Estimar Déu és centrar la nostra vida en Ell per viure-ho tot des de la seva voluntat. 
 

Això ens queda encara molt teòric: “Centrar  la vida en Ell... viure segons la seva voluntat”... I 

què vol dir tot això? 
 

Potser, segurament, ens hi fa llum el que significa el 2on manament. No és possible estimar 

Déu i viure oblidant la gent que pateix. No existeix un espai “sagrat” en que puguem 

“entendre’ns” tot sols amb Déu, d’esquena al altres. Un amor a Déu que oblida els seus fills i 

filles és una gran mentida. 
 

En tot el que diu i vol dir Jesús hi ha una cosa ben clara: l’amor ho és tot. El que se’ns demana 

en la vida és estimar. Si tots visquéssim estimant, tot estaria salvat. 
 

Ara bé, l’amor no és ni es fonamenta en una afecte emotiu. L’amor és Déu (sant Joan). I qui té 

Déu com a centre de l’amor, estima, es dóna, sofreix, s’alegra... fa el que pot i no s’angoixa 

perquè no pot fer més. 
 

Pere Casaldàliga, n’hem fet una ressenya al Full Parroquial, tenia dues màximes: “Les meves 

causes valen més que la meva vida” i “al final del camí em diran: Has viscut; has 

estimat?, i jo sense dir res, obriré el cor ple de noms.” 
 

Tant de bo que el nostre cor estigui ple de noms de persones que estimem!  


