
LECTURES  
DIUMENGE 29/10/2017 

DURANT L’ANY XXX. CICLE A. 
1ª LECTURA (Èxode 22,20-26) 
  
El Senyor diu: 
«No maltractis ni oprimeixis els immigrats, 
que també vosaltres vau ser immigrats al país d’Egipte. 
No maltractis cap viuda ni cap orfe: 
si els maltractes i alcen a mi el seu clam, 
jo l’escoltaré i, 
encès d’indignació, us mataré amb l’espasa: 
les vostres dones quedaran viudes, 
i orfes els vostres fills. 

Si prestes diners a algú del meu poble, 
als pobres que viuen amb tu, 
no facis com els usurers: 
no li exigeixis els interessos. 
Si et quedes com a penyora el mantell d’algú, 
torna-l’hi abans no es pongui el sol. 
És tot el que té per abrigar-se, 
el mantell que l’embolcalla. 
¿Amb què dormiria? 
Si ell alçava a mi el seu clam, 
jo l’escoltaria, perquè sóc compassiu.» 

2ª LECTURA(1ª Tessalonicencs 1,5c-10) 
  
Germans, 
ja sabeu el que fèiem per vosaltres 
mentre érem a la vostra ciutat. 
També vosaltres heu imitat 
el nostre exemple i el del Senyor, 
acollint la paraula de Déu 
enmig de moltes adversitats, 
plens del goig de l’Esperit Sant. 
Així heu estat un model 
per a tots els creients de Macedònia i d’Acaia, 
perquè, des de la vostra ciutat, 
s’ha estès el ressò de la paraula del Senyor. 
I no solament a Macedònia i a Acaia; 
pertot arreu parlen de la vostra conversió 
de manera que no ens cal afegir-hi res: 
ells mateixos conten com va ser 
la nostra arribada entre vosaltres 
i com abandonàreu els ídols 
i us convertíreu a Déu 
per adorar només el Déu viu i veritable 
i esperar del cel Jesús, el seu Fill, 
que ell ressuscità d’entre els morts 
i que ens salvarà de la pena 
en el judici que ha de venir. 

EVANGELI (Mateu 22,34-40) 
  
En aquell temps, 
quan els fariseus s’assabentaren 
que Jesús havia fet callar els saduceus, 
es tornaren a reunir, 
i un d’ells, mestre de la Llei, per provar-lo, 
li va fer aquesta pregunta: 
«Mestre, quin és el manament més gran de la Llei?» 
Jesús li contestà: 
«Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, 
amb tota l’ànima, amb tot el pensament. 
Aquest és el manament més gran i el primer de tots. 
El segon és molt semblant: 
Estima els altres com a tu mateix. 
Tots els manaments escrits 
en els llibres de la Llei i dels Profetes 
vénen d’aquests dos.» 



LECTURES  
DIUMENGE 05/11/2017 

DURANT L’ANY XXXI. CICLE A. 
1ª LECTURA (Malaquies 1,14b-2,2b.8-10) 
  
Jo sóc el rei dels reis, diu el Senyor de l’univers, 
i tots els pobles reverencien el meu nom. 
I ara, sacerdots, us adverteixo que 
si no feu cas de mi, 
si no esteu atents a honorar el meu nom, 
us trauré el poder de beneir. 
Vosaltres heu abandonat el camí dret i, 
en veure com jutjàveu, 
molts s’han allunyat. 
Heu violat l’aliança que jo havia fet amb Leví, 
diu el Senyor de l’univers. 
Per això, jo faré que tot el poble 
perdi l’estima i el respecte que us tenia, 
tal com vosaltres ho heu fet amb mi, 
per no haver seguit els meus camins 
i haver jutjat amb parcialitat. 
No tenim tots un mateix pare? 
No ens ha creat el mateix Déu? 
Per què som deslleials els uns amb els altres 
i violem així l’aliança dels nostres pares? 

2ª LECTURA (1ª Tessalonicencs 2,7b-9.13) 
  
Germans, 
entre vosaltres ens férem amables 
com les mares quan acaronen els seus fills. 
Així, amb el desig de guanyar-vos, 
no solament us volíem fer participar 
de la bona nova de Déu, 
sinó que us hauríem donat 
fins i tot les nostres pròpies vides, 
de tant que us vau fer estimar. 
Ja recordeu, germans, 
com era el nostre esforç i el nostre cansament: 
per no ser una càrrega a ningú, 
treballàvem nit i dia, 
mentre us anunciàvem la bona nova de Déu. 
I ara no deixem mai de donar gràcies a Déu, 
recordant que, 
quan rebéreu de nosaltres la paraula de Déu, 
l’acollíreu com allò que és de veritat: 
no paraula d’homes, sinó paraula de Déu, 
que treballa eficaçment en vosaltres, els qui heu cregut. 

EVANGELI (Mateu 23,1-12) 
  
En aquell temps, 
Jesús digué a la gent i als deixebles: 
«Els mestres de la Llei i els fariseus 
us parlen des de la càtedra de Moisès: 
compliu i observeu tot el que us manen, 
però no feu com ells, perquè diuen i no fan. 
Preparen farcells pesadíssims 
i els carreguen a les espatlles dels altres, 
però ells no volen ni moure’ls amb el dit. 
En tot obren per fer-se veure de la gent. 
Per això es fan ben grosses les filactèries, 
i les borles, ben llargues; 
els agrada d’ocupar els primers llocs a taula 
i els primers seients a les sinagogues, 
i que la gent els saludi a les places 
i els doni el nom de rabí, o sigui ‘mestre’. 
Però vosaltres no us heu de fer dir mestres, 
perquè, de mestre, només en teniu un, 
i tots vosaltres sou germans; 
ni heu de donar a ningú el nom de pare aquí a la terra, 
perquè, de pare, només en teniu un, que és el del cel; 
ni us heu de fer dir guies, 
perquè, de guia, només en teniu un, que és el Crist. 
El més important de vosaltres ha de ser servidor vostre. 
Tothom qui s’enaltirà serà humiliat, 
però tothom qui s’humiliarà serà enaltit.» 



PROJECTE D’HOMILIA
L’electricitat no es veu. Una manera de saber si hi 

ha corrent és veure si una bombeta s’encén. 
El primer dels manaments és estimar Déu. Però 

Déu no el veiem. La millor manera per saber si 
s’estima Déu que no veiem és veure si estimem els 
altres, que veiem (1ª Joan 4,20). 

A Jesús li pregunten quin és el manament més 
gran de la Llei. 

Aquesta pregunta li fan conjuntament els fariseus 
i els saduceus “per posar-lo a prova”. Resulta 
estrany que vulguin posar-lo a prova amb una 
pregunta tan fàcil, la resposta de la qual sabien de 
memòria tots els jueus. 

L’evangeli de Mateu ens descriu el clima tens 
entre Jesús i els responsables religiosos. Aquests ja 
han decidit eliminar-lo, però, per por al poble, 
necessiten que Jesús es fiqui de peus a la galleda 
en alguna resposta comprometedora. 

Aquesta és la tercera pregunta que li fan, donat 
que en les dues primeres no l’han pogut sorprendre. 

Però, on està el parany d’aquesta pregunta tan 
senzilla i clara? 

Sorprèn la solemnitat que Mateu posa en aquesta 
escena: reunits tots junts fariseus i saduceus, i per 
fer-li la pregunta busquen un “doctor de la Llei”. És 
una exhibició d’autoritat i simulen sotmetre Jesús a 
un examen . “Quin és e l manament més 
important…”. 

Ells estan convençuts que Jesús respondrà 
correctament. Així podran “agafar-lo en les seves 
pròpies paraules”, ja que li podran replicar: si l’amor 
a Déu és el més important dels Manaments, ¿com 
és que tu trenques aquest manament no respectant 
el dissabte, dia sagrat dedicat a Déu, ni respectes el 
“nostre” Temple, toques persones impures, menges 
amb pecadors, critiques els sacerdots?… 

Però aquesta rèplica no li van poder fer perquè 
Jesús va respondre la pregunta que li feien, i una 
mica més. Ells li preguntaven pel primer i més 
important dels Manaments; Jesús els respon el 
primer i el segon. Hi afegeix el segon perquè aquest 
“segon manament” no és secundari, ja que és la 
semblança del primer. 

Ningú pot mostrar que “estima Déu”, a qui no 
veu, si no estima els altres que veu (1ª carta de 
Joan 4,20). Per això, curar en dissabte, és a dir: 
treballar per als altres en el dia dedicat a Déu, 
visualitza l’amor a Déu; acollir els “pecadors”, 
visualitza l’amor a Déu; alliberar el poble d’un 
“temple” que s’ha tornat opressiu, visualitza l’amor 
a Déu;… 

Aquesta pregunta era realment comprometedora 
per a un Jesús tan dedicat a fer bé als altres. Però 
Jesús “ha superat la prova” i ha aprovat “l’examen”; 
i a la vegada els ha fet veure que ells, tot i ser 
“doctors de la Llei”, no interpretaven correctament 
la Llei. 

MISSATGE
El missatge d’aquest evangeli el podríem 

expressar amb unes paraules del mateix Jesús a la 
gent, escrites un xic més endavant: “Els mestres de 
la Llei i els fariseus s’han assegut a la càtedra de 
Moisès. Feu i observeu tot el que us diguin, però no 

actueu com ells, perquè diuen i no fan. Preparen 
càrregues pesades i insuportables i les posen a les 
espatlles dels altres, però ells no volen ni moure-les 
amb el dit (Mateu 23,1-4). 

El primer i el segon manament no són pas dos 
manaments sinó les dues cares d’un sol i únic 
manament. No es pot parlar d’un sense incloure-hi 
l’altre. I en tot cas, el compliment del segon és la 
prova del compliment del primer. 

RESPOSTA
No hi ha mai incompetència entre l’amor a Déu i 

l’amor als altres. “Complir amb Déu” no pot ser 
excusa per no “complir amb els altres”. (Podeu 
llegir: Mateu 15,4-7). 

Els autèntics actes religiosos, d’una manera o 
altra han de ser actes d’amor als altres. 

Hi ha diferents maneres d’estimar. A Déu 
l’estimem rebent i acollint el seu amor. Als altres els 
estimem ajudant-los i donant-los allò que 
necessiten. 

Però també, a vegades, la manera d’estimar 
alguna o algunes persones serà acollir el seu amor; 
o sigui: deixar-nos estimar per elles. El vertader 
amor és humil; sap rebre. De fet, Déu fa visible el 
seu amor per cada un de nosaltres sobretot a través 
de les persones que ens estimen. Per això el 
matrimoni és un sagrament. En la parella, cada un 
és per l’altre “sagrament de l’amor de Déu cap a ell 
o ella”. 

Estimar vol dir entrar en el circuit de l’Amor. Una 
bombeta no s’encén si està tallat qualsevol dels dos 
fils per on entra i surt el corrent elèctric. En 
qualsevol direcció que es talli el circuit de l’amor, ja 
no hi ha amor. 

PREGUNTES per al diàleg
1. En les nostres misses i actes religiosos, s’hi fa 

suficientment explícit l’amor als altres? 
2. Quan es diu d’una persona que és practicant, què 

es vol dir: que assisteix als actes religiosos o que 
estima els altres? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXX. CICLE A.  

“MANAMENT”. 

176. Manament. (... el manament més gran de la Llei). 
Fins fa poc temps, les Societats eren bàsicament religioses. En elles, d’una manera o altra, tot es 

fonamentava en Déu. Així, les normes per a la convivència, directament o indirecta, es convertien en 
manaments de Déu. Són famosos els “10 Manaments de la Llei de Déu” donats per Moisès a l’antic poble 
d’Israel, i que han arribat a nosaltres a través del Cristianisme. 

Amb tot, 10 Manaments són molts manaments per venir de Déu. Segurament es parlava de “10” per 
facilitar la seva memorització i recitació amb els 10 dits de la mà. Però, ja des dels temps més antics, 
aquests 10 manaments es resumien en dos: Estimar Déu i estimar els altres. Més encara: com que Déu 
no l’ha vist mai ningú, en la pràctica, aquestes dos manaments es concretaven en un de sol, considerant 
que estimar els altres és l’única manera d’estimar Déu.  

De fet, sobretot en els escrits del Nou Testament, de diferents i variades maneres s’afirma que estimar 
els altres és tota la Llei (Gàlates 5,14). 

Per això pot sorprendre la insistència de Jesús en la primacia del Primer Manament. Semblaria que si el 
primer manament es compleix practicant el segon, no caldria insistir tant en la seva importància. Sobretot 
avui dia que està apareixent una societat no-religiosa, semblaria oportú ja no parlar del primer manament 
(amor a Déu) i insistir més en el segon (amor als altres). 

En teoria, això pot semblar correcte. Però la Bíblia, i en concret els Evangelis, no exposen una teoria, ni 
una doctrina abstracta, ni una llei jurídica, ni un humanisme ideològic. Els Evangelis, com tota la Bíblia, 
són fruit de la història real d’un Poble i d’unes Comunitats: de les seves fidelitats i de les seves 
infidelitats, de les seves virtuts i dels seus pecats, de la seva capacitat humanitzadora i de la seva 
capacitat deshumanitzadora. 

Fruit d’aquesta història real i concreta, els Evangelis són ben conscients de la gran capacitat dels 
Humans per enganyar-se i enganyar.  

Res tan fàcil de corrompre com això que en diem “amor als altres”. La Història humana ho ensenya 
tràgicament. Tots els innumerables i perversos dictadors que hi han hagut i encara hi ha, deien i diuen 
que actuen per “amor a la Humanitat” o per “amor al Poble”. No obstant això, aquests seus “amors” els 
han portat i els porten a cometre crims tan horribles que avergonyeixen l’espècie humana.  

I no solament els perversos dictadors. La Història humana ensenya que, si es donen les circumstàncies 
adients, pot aparèixer un gran o petit dictador en la persona menys pensada. 

El primer manament obliga a “reprimir” el dictador que portem a dintre. “Estimar Déu, amb tot el cor, 
amb tota l’ànima, amb tot el pensament” té una primera conseqüència en nosaltres mateixos: adonar-nos 
que no som déus per als altres; que no som criteri del Bé i del Mal (Gènesi 3:22). Estimar Déu com a 
únic absolut significa reconèixer-lo reflectit en cada ésser humà. Cada un dels humans és vist com a 
imatge de Déu que hem de respectar, venerar i estimar. 

Això mateix es pot dir amb llenguatge no-religiós. El primer manament és aquella actitud moral que la 
consciència humana ens imposa com un imperatiu categòric que ens diu: Els altres no són un mitjà sinó 
un fi en si mateixos. Ningú no és superior a ningú. Ningú no és inferior a ningú. 

Davant cada ésser humà, la consciència ens demana una actitud de respecte a la seva alteritat. Veure 
en ell un absolut per nosaltres.  

En llenguatge religiós en direm amor a Déu; en llenguatge laic en direm imperatiu categòric o altres 
expressions. Són maneres diferents per a indicar una mateixa noble i deguda actitud. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XXX. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

Quan aquell mestre de la Llei et va interrogar 
sobre el Manament més gran, què intentava: fer-te 
un examen o posar-te en un compromís? 
Fid’ho 

No pretenia fer-me un examen. Tot bon jueu 
coneix perfectament el primer manament de la Llei 
perquè el recita diverses vegades al dia com una 
pregària. Jo vaig estar content de la pregunta, 
perquè el primer de tots els Manaments és també la 
font i el marc d’interpretació de tots els possibles 
manaments o normes. I això convé dir-ho i repetir-
ho. 
Evy 

En les representacions dels 10 Manaments 
sempre s’hi posen dues taules: la 1ª amb els 3 
primers Manaments referits a Déu; i la 2ª amb els 7 
restants referits als altres. Són dues taules 
diferents? 
Fid’ho 

De cap manera. Aquesta representació amb dues 
taules és molt perillosa perquè pot servir d’excusa 
per separar-les, i pensar que complint amb la 
primera ja compleixes la part més important de la 
Llei. Vull deixar ben clar que les dues taules no es 
poden separar, perquè la segona és el compliment 
de la primera. Déu no l’ha vist mai ningú. Per això, 
l’única manera d’estimar Déu és estimant els altres. 
Si algú diu que estima Déu (que no veu) i no estima 
realment i efectivament els altres, és un mentider. 

Evy 
Si és així, per què parlar dels manaments envers 

Déu?! Per què la Llei no consta d’un sol manament: 
Estima els altres com a tu mateix? Tot seria molt 
més clar! 
Fid’ho 

Descuides una cosa: la gran facilitat que té el cor 
humà per enganyar-se. “Estimar realment i 
efectivament els altres” no és tan senzill com 
sembla. Sense la referència a Déu, l’amor als altres 
esdevé perillós. Sense la referència a Déu, l’amor 
als altres seria com un vaixell sense timó o com un 
co txe sense vo l an t . L’ amor é s ene rg i a . 
Desconnectada de Déu, aquesta energia esdevindria 
més destructiva que constructiva. Tots els Dictadors 
de la Història han fet les seves crueltats dient que 
actuaven “per amor al seu poble”! 
Evy 

Judes et va entregar amb un petó… Ja ho sé. Però 
allò no era amor. És veritat: hi ha amors que 
maten; però no són amor. No veig per què no és 
possible un amor vertader sense que hagi de ser 
també amor a Déu. Conec moltíssimes persones no 
religioses o atees que estimen de debò la seva 
família, el seu país, tota la Humanitat. 
Fid’ho 

No et parlo de religions. Des de les religions es 
pot estimar Déu però també utilitzar-lo. Quan et 
parlo de l’amor a Déu em refereixo a una forma 
d’amor sovint implícita, no expressada externament 
ni formulada en conceptes religiosos, però que 
inspira les nostres accions des del més profund de 
nosaltres mateixos. 
Evy 

No sé si t’entenc. Recordo les reflexions que ens 
fèiem, la meva dona i jo, quan els nens eren 
infants. Aquelles vides tan petites, del tot 
dependents de nosaltres! Vam anar descobrint, la 
meva dona i jo, que en cada una d’aquelles vides 
tan petites i indefenses hi havia una dimensió que 
anava més enllà d’ells mateixos; més enllà de la 
seva petitesa. La vèiem com una dimensió sagrada 
que havíem de respectar escrupolosament. 
Respectant-la, la nostra paternitat es feia servei, i 
resultava meravellosa. Si no la respectàvem, la 
nostra paternitat es feia domini, i esdevenia 
abominable. 

¿És això l’amor a Déu“? 
Fid’ho 

Enhorabona, Evy! Tens tota la raó: quan una 
persona es fa presenta a la nostra vida porta 
sempre amb ella una dimensió sagrada. Descobrir-
la i respectar-la és Amor a Déu. No descobrir-la és 
ser cec. Culpablement cec. 

Sobretot quan algú està revestit d’alguna forma 
d’autoritat, descobrir i respectar aquesta dimensió 
sagrada, converteix l’autoritat en Servei. És 
l’autèntic culte a Déu. No atendre aquesta dimensió 
sagrada converteix l’autoritat en domini, i resulta 
abominable. El Poder sempre és deshumanitzador. 

Mossèn Pere Torras 



CREURE EN L'AMOR 
  

La religió cristiana resulta a força gent un sistema religiós difícil d'entendre i, sobretot, 
un entramat de lleis massa complicat per viure correctament davant Déu. ¿No 
necessitem els cristians concentrar-nos molt més en cuidar, abans que res, l’essencial de 
l'experiència cristiana? 

Els evangelis han recollit la resposta de Jesús a un sector de fariseus que li pregunten 
quin és el manament més gran de la Llei. Així resumeix Jesús l'essencial: el primer és 
"Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el 
pensament”; el segon és "estima els altres com a tu mateix". 

L'afirmació de Jesús és clara. L'amor ho és tot. El decisiu en la vida és estimar. Aquí hi 
ha el fonament de tot. El primer és viure davant Déu i davant dels altres amb una 
actitud d'amor. No hem de perdre'ns en coses accidentals i secundàries, oblidant 
l'essencial. De l'amor neix tota la resta. Sense amor tot queda pervertit. 

Quan parla de l'amor a Déu, Jesús no està pensant en els sentiments o emocions que 
poden brollar del nostre cor; tampoc ens està convidant a multiplicar les nostres 
pregàries i oracions. Estimar el Senyor, el nostre Déu, amb tot el cor és reconèixer Déu 
com a Font última de la nostra existència, despertar en nosaltres una adhesió total a la 
seva voluntat, i respondre amb fe incondicional al seu amor universal de Pare de tots. 

Per això afegeix Jesús un segon manament. No és possible estimar Déu i viure 
d'esquena als seus fills i filles. Una religió que predica l'amor a Déu i s'oblida dels qui 
pateixen, és una gran mentida. L'única postura realment humana davant de qualsevol 
persona que trobem en el nostre camí és estimar-la i cercar el seu bé com el voldríem 
per a nosaltres mateixos. 

Tot aquest llenguatge pot semblar massa vell, massa gastat i poc eficaç. No obstant 
això, també avui el primer problema al món és la manca d'amor, que va 
deshumanitzant, un darrere l'altre, els esforços i les lluites per construir una convivència 
més humana. 

Fa uns anys, el pensador francès, Jean Onimus escrivia així: "El cristianisme és encara 
als seus començaments; ens porta treballant només dos mil anys. La massa és pesada i 
es necessitaran segles de maduració abans que la caritat la faci fermentar". Els 
seguidors de Jesús no hem d'oblidar la nostra responsabilitat. El món necessita 
testimonis vius que ajudin a les futures generacions a creure en l’amor, ja que no hi ha 
un futur esperançador per a l'ésser humà, si aquest acaba per perdre la fe en l'amor. 

José Antonio Pagola






