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2. La justícia i l'espiritualitat de l'amor i del Nou Testament

Si "JUSTÍCIA" resumeix l'Antic Testament, llavors "AMOR" sintetitza el Nou
Testament. Això, amb tot, no vol dir que el Nou Testament no tingui res a dir en
relació a la justícia. D'alguna manera, tot el Nou Testament, versa també, sobre la
justícia. No estic tractant de dir ara que tot Ell no tracta de l'amor; estic intentant dir
que, en el Nou Testament, justícia i amor estan íntimament lligat entre si.

És veritat que la paraula "justícia" no és usada amb molta freqüència en el Nou
Testament (encara que haguem de recordar que la paraula "rectitud" vol dir justícia).
Però la paraula "amor" tampoc és usada amb molta freqüència, excepte en l'Evangeli
de Joan. No és aquesta, llavors la qüestió. Tot i que els termes "justícia" i "amor" no
siguin usats amb freqüència, tot el conjunt del Nou Testament és sobre la justícia i
l'amor. Deixin-me explicar.

Sermó de la Muntanya
En el Sermó de la Muntanya, Jesús exposa el seu missatge com una cosa que VA MÉS
ENLLÀ de la justícia dels escribes i fariseus. Diu que Ell no va venir per revocar la llei
(és a dir, l'exigència de justícia per part de Déu), sinó per completar-la. I després
explica: "Si la vostra justícia no supera la dels escribes i dels fariseus, no entrareu pas al
Regne del cel" (Mt 5, 17-20). Aquí està proposant una espiritualitat més profunda.
Jesús llavors passa a prendre exemples extrets dels manaments de la Llei de l'Antic
Testament per aprofundir-los, anar més enllà d'ells i realitzar-los. Pren el manament
"no matar" i l'aprofundeix, accentuant que no és només l'acte exterior de l'assassinat
que ha de ser evitat, sinó fins i tot l'acte interior d'odiar al germà i maleir-lo. Això ho
podem anomenar "assassinat de cor". Igualment, no és només l'acte exterior de

l'adulteri el que ha de ser evitat per l'home just, sinó també l'acte interior de desitjar la
dona del proïsme. És el que podem anomenar "adulteri de cor".

Què és el que Jesús està fent?. Està tractant d'interioritzar els manaments de l'Antic
Testament, està tractant d'interioritzar la justícia. O en altres paraules, està preocupat
amb la MOTIVACIÓ INTERIOR que porta a les persones a practicar la justícia i
observar els manaments. Quin és el teu motiu per no matar el teu germà o la teva
germana?. És perquè tems el càstig de Déu i dels tribunals, o perquè tu vols estimar els
altres, ser just amb ell o ella?. I per què evites tu l'acte exterior de l'adulteri?. Perquè
tens por de ser atrapat in fraganti o perquè tu no vols, sincerament, perjudicar el
proïsme?. Allò que Jesús demana és el tipus de justícia que brolla espontàniament del
COR. Per a Jesús, l'home veritablement just és aquell que no només fa el que és just i
cert, sinó algú que ho fa perquè està fortament motivat per una PASSIÓ per la justícia.

Compassió
Els evangelis no fan servir termes com ara "justícia del cor" o "passió per la justícia".
Els evangelis parlen de compassió i amor. Ens diuen repetidament que Jesús estava
mogut per la compassió (per ex. Mt l4, l4; 20, 34; Mc l, 41; 6, 34; 8, 2).

A través de tots els Evangelis, tot i que el terme no és usat, es pot percebre l'impuls de
compassió en Jesús. Gran part del seu ensenyament versa també sobre la compassió;
per ex. les paràboles del bon samarità (Lc 10, 33-37) i del fill pròdig (Lc 15, 20-31). De
diverses maneres, el que fa que el mateix Jesús i el seu missatge fossin diferents va ser
la seva excepcional compassió pel pobre i per l’oprimit.

La compassió és la interiorització de la justícia; és la força impulsora que ens empeny a
fer justícia espontàniament i de bona voluntat. Sentir simplement pena d'algú o pietat

sentimental i passiva no és compassió evangèlica. La compassió porta a l'acció. La
compassió porta a la pràctica intrèpida de la justícia, a redreçar allò que, en el nostre
món, està errat.

A més en el Nou Testament, el criteri per distingir el que és just del que és injust no és
només la Llei Mosaica; el criteri ara és una preocupació espontània d'un cor mogut per
la compassió. Aquesta afirmació aprofundeix i corregeix certs conceptes superficials
sobre el que és cert al que és errat.

Per percebre com això fa les coses diferents, necessitem considerar altres exemples de
la manera com Jesús aprofundeix o encara corregeix idees de justícia que eren
comunes en el seu temps. Tals exemples podrien fins i tot servir de temes per a la
nostra meditació. Podríem comparar els nostres sentiments respecte a la justícia amb
els sentiments de Déu sobre la justícia.

En la paràbola dels treballadors de la vinya, el mateix salari pagat a tots, no obstant la
gran diferència entre les hores de treball de cada un, SEMBLA una injustícia. Jesús diu
que no. Aquest és un exemple de justícia veritable, perquè la justícia no és
comparativa. el vinater veu que les NECESSITATS de tots els homes són les mateixes,
són iguals. I, per tant, dóna a cada un d'acord amb la necessitat de cadascú. Aquesta és
la justícia del cor.

A la paràbola del fill pròdig, la justícia SEMBLA exigir que el fill pròdig sigui castigat.
És el tipus de justícia exigit pel fill gran. Però el pare té compassió pel fill pròdig i
reconeix la NECESSITAT que el fill té de ser acceptat i perdonat. La justícia veritable,
en aquest cas, exigeix que el fill sigui perdonat, no castigat. No hi ha diferència entre la
justícia de Déu i el perdó de Déu. La justícia del cor porta al perdó.

Els fariseus consideraven com a justícia l'acumulació de riquesa pels homes que les
van conquistar honestament. Però a la paràbola de l'home ric i del pobre Llàtzer, el ric
és assenyalat com a home injust simplement perquè acumulava riqueses quan hi havia
pobres al seu voltant. Injustícia aquí és negar-se a reconèixer la NECESSITAT del
captaire i no compartir amb ell. L'home ric és condemnat per la injustícia de no
repartir la seva fortuna. Ell no va tenir compassió.

Un últim exemple. La idea de "ull per ull i dent per dent", era el concepte primitiu i
bast de la justícia en el desert. Injustícia, aquí seria arrencar dos ulls per un. Jesús,
naturalment, contradiu això. Per Déu, justícia és no-venjança. Dos errors no fan un
encert. Justícia significa tornar cert el que està errat, i això no s'aconsegueix amb una
venjança proporcionada. Molts altres exemples podrien ser citats. Aquests, però, seran
suficients per mostrar que Jesús va anar més enllà de la justícia dels escribes i fariseus
per arribar a una justícia molt més profunda i molt més exigent, motivada per la
compassió cap a qualsevol persona que necessiti alguna cosa.

Calendari
SETEMBRE
Estudi Bíblic
Presidir
Predicar
Anuncis
Oració

1
No n’hi ha
Antonio Carbonell
Carlos Curiel
Sergi Vargas
5
Grups de Jesús

8
No n’hi ha
Javi Pérez
José Ramón Esturo
Sergi Vargas
12
Grups de Jesús

15
No n’hi ha
Marta Sais
Iñaki Alonso
Sergi Vargas
19
Grups de Jesús

22
29
No n’hi ha
No n’hi ha
José Ramón Esturo Carlos Curiel
Josep Araguas
Ignacio Simal
Sergi Vargas
Sergi Vargas
26
Gracia sobre
Gràcia. Terol 20:00h

Activitats
Día 14 Nit de les religions, de 18,00 a 21,00 h. Programa: Taller de pintura i actuació
musical. Història de la Iglesia de Gràcia.

Día 21, visita a Caldes de Montbui: termes, safareig, ajuntament… i cementiri. Hora de
trobada: 11h. 13’30h: Dinar. 16h: Visita a l’església per veure l’exposició “George
Lawrence, fundador de l’escola dels pobres”. OPCIONAL: Qui vulgui, bany termal al
safareig municipal!!! i dinar fraternal.

Día 29, Culte unit de les esglésies de c/Aragó i Terol, juntament amb el Lokal i
l’església Menonita. Després tindrem tots junts un dinar fratern.

Día 30, inici de l’Escola Bíblica a Terol: de 19,30 a 21h.

Día 30, inici del Ceeb-Ebe. Carlos exposarà “Evangelios Sipnóticos”, de 20h a 22h.

Santa Cena
Passar els símbols: Javier M-Carmen G. i Mercè-Salvador
Copa: Pepe-Antonio

Aniversaris
1, Carlos Curiel
2, Doris Solanas
4, Magdalena Martín i Carmen Lara
9, Marí Carmen Garrigós
11, Sergi Vargas
15, Magdalena Fragua
25, Adrià Sais i Armand Urrutia
27, Fernando Manobens.

Llibres recomanats
Fidel Aizpurúa, La espiritualidad bíblica. Ed. V.D. Estella, 2009.
“El autor defiende que la Espiritualidad bíblica quiere ser casa amable, acogedora,
común, para quien desee entrar sin llamar, y a través de las páginas de este libro
enseña el camino para entrar en ella, al hacerla más comprensible y cercana a nuestro
tiempo.”

Programes TV
Néixer de Nou, TV3. Darrer diumenge de mes a les 9:40h.

Buenas Noticias, TV2. Cada diumenge a les 9:15h.

http://www.esglesia-gracia.org

