
DIUMENGE VII DURANT L’ANY – A- 2017 

 LA TAULA DE LA PARAULA  

Advertència:  

no m’havia adonat i vaig perdre el material dels diumenges VII i VIII, per açò la pobresa d’aquest 

material. 

Primera lectura Lv 19,1-2.17-18) 

Aquest text pertany a una compilació legislativa feta després de l’exili i anomenada “Llei de 

santedat” perquè és mostra sensible particularment a a santedat de Déu i a les exigències que 

aquesta transcendència imposa al seu poble que ha fet una aliança amb ell 

Exigències sobre tot de tipus litúrgic (sacrificis, ablucions, caràcter sacerdotal), s’interessen també 

per la puresa de la raça per mitjà d’una reglamentació precisa de les relacions sexuals. Agrupa texts 

de diverses èpoques anteriors. És sorprenent trobar-hi un passatge sobre la fraternitat social (vv. 9-

18, arribant al cim,  és la invitació a estimar el pròxim com a un mateix (v. 18). 

Salm  [102,1-2.3-4.8.10.12-13 (R.: 8a)] 

 

El salm és un himne a la misericòrdia paternal de Déu. El salmista dóna gràcies pels beneficis que ha 

experimentat: primer que tot, el perdó dels pecats; i amb açò, l’haver estat alliberat del perill de 

mort, de manera que la seva vida sembla tornar a començar en una nova joventut (3-5).  

vv. 12-13: en tres comparacions va creixen la intensitat fins aquest punt cimal del salm: la tendresa 

quasi paternal de Déu. ( L. A. Schökel). 

 

Segona lectura.  1Co 3,16-23 

Els corintis, assedegats de saviesa intel·lectual, retreien a Pau l’haver-se limitat, a dirigir-se a ells 

amb una presentació molt simple del missatge (1Cor 3, 1) i el comparaven amb massa facilitat amb 

predicadors més filòsofs i més intel·lectuals. El fragment que llegim en aquest diumenge conclou 

l’argumentació que Pau posa davant d’ells. 

L’Apòstol ha comparat l’obra dels predicadors amb la d’un manobre. Un cop acabada l’obr, es jutja 

el constructor per la qualitat i la solidesa que ha emprat (3, 10-15). 

Pau acut a l’argument bíblic i cita Job i salm 94 que confirmen el seu punt de vista: Déu no es troba 

al cap de la filosofia dels homes. Confon els savis, i es revela a si mateix als homes i ve a dir-los que 

està en Jesucrist. 

El tercer argument, ben original: per què els cristians haurien d’apuntar-se a l’escola d’un mestre 

del pensament i sotmetre’s a una servitud quan, per pertànyer a Déu, són amos de tot i de tots? 

 

    Tret de Nueva guia de la asamblea cristiana pp. 277-284 


