Diumenge XXX (C) de durant l'any
Text de l'Evangeli ( Lc 18,9-14): En aquell temps, a uns que es
refiaven de ser justos i menyspreaven els altres, Jesús els proposà
aquesta paràbola: «Dos homes van pujar al temple a pregar: l'un
era fariseu i l'altre publicà. El fariseu, dret, pregava així en el seu
interior: ‘Déu meu, et dono gràcies perquè no sóc com els altres
homes (...)’. Però el publicà, de lluny estant, no gosava ni aixecar
els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit, tot dient: ‘Déu meu,
sigues-me propici, que sóc un pecador’. Jo us dic que aquest va
baixar perdonat a casa seva, i no l'altre (...)».

Misericòrdia: "No judiqueu i no sereu judicats"
REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos del Papa Francesc)
(Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, el Senyor Jesús indica les etapes del pelegrinatge mitjançant el qual és
possible aconseguir aquesta meta: “No judiqueu i no sereu judicats; no condemneu i
no sereu condemnats; perdoneu i sereu perdonats (...). Tal com mesureu sereu
mesurats” (Lc 6,37-38).
Si no es vol incórrer en el judici de Déu, ningú no pot esdevenir jutge del propi
germà. Els homes certament amb els seus judicis s’aturen a la superfície, mentre
que el Pare mira l'interior. Si en fan de mal les paraules quan estan motivades per
sentiments de gelosia i enveja! No judicar i no condemnar significa, en positiu, saber
percebre el que de bo hi ha en cada persona i no permetre que hagi de patir pel
nostre judici parcial i per la nostra presumpció de saber-ho tot.
—Jesús demana també perdonar i donar. Ser instruments del perdó, perquè hem
estat els primers a haver-lo rebut de Déu. Ser generosos amb tots sabent que també
Déu eixampla sobre nosaltres la seva benevolència amb magnanimitat.

