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Mc 12, 28-34: El primer manament 
 
28 Llavors un dels mestres de la Llei, que havia 

sentit la discussió i havia trobat bona la resposta de 

Jesús, se li va acostar i li va fer aquesta pregunta: 

--Quin és el primer de tots els manaments? 

29 Jesús va respondre: 

--El primer és: Escolta, Israel: el Senyor és el 

nostre Déu, el Senyor és l'únic. 30 Estima el 

Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota 

l'ànima, amb tot el pensament i amb totes les 

forces. 31 El segon és aquest: Estima els altres com 

a tu mateix. No hi ha cap manament més gran que 

aquests. 

32 Llavors el mestre de la Llei li digué: 

--És veritat, mestre. Amb tota la raó dius que ell és 

l'únic i que no n'hi ha d'altre fora d'ell , 33 i que 

estimar-lo amb tot el cor, amb tot l'enteniment i 

amb totes les forces i estimar els altres com a si 

mateix val més que tots els holocaustos i sacrificis. 

34 Jesús, veient que havia parlat assenyadament, li 

digué: 

--No ets pas lluny del Regne de Déu. 

I ningú no s'atreví a fer-li cap més pregunta. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Medita i contempla les paraules de Jesús: repeteix-les en el teu 
interior, fes silenci, estigues atent per veure a què et mouen, que et 
susciten, quins pensaments/emocions et fan brollar.  

“El primer és: Escolta, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és 
l'únic. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, 
amb tot el pensament i amb totes les forces. El segon és aquest: 
Estima els altres com a tu mateix. No hi ha cap manament més gran 
que aquests.” 

 Quina importància i presència té aquest manament en la teva vida? 

 Què vol dir per a tu estimar a Déu? Com ho expresses, com ho 
concretes en la teva vida?  

 Què vol dir per a tu estimar als altres? Com ho expresses, com ho 
concretes en el teu dia a dia? 
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Per comentar: 

 Els jueus expressaven la seva religiositat, la seva relació amb Déu, per 
mitjà del culte i els rituals: els holocaustos i els sacrificis d'animals. Això 
tenia una gran importància per a ells però el Mestre de la Llei, repetint 
la resposta de Jesús i aprovant-la, afirma que estimar Déu i els altres 
és molt més que tots els actes rituals i de culte. 

 Jesús en aquest fragment, condensa la Llei jueva: els manaments, els 
preceptes, podríem dir també la relació amb Déu; en dos manaments 
que són un de sol: estimar Déu i estimar els germans. Aquest és el nucli 
de la religió i de la relació amb Déu: l'amor; i és així perquè Déu mateix 
és amor, és donació per als altres, i l'home, ja que està creat a imatge 
de Déu està cridat a viure estimant, donant-se als altres, essent per als 
altres. Jesús amb l'exposició del primer de tots els manaments ens 
descriu la dinàmica, el moviment de la nostra existència, la manera 
d'esdevenir plenament persones: estimar Déu, això és estar atent a Ell, 
escoltar-lo, relacionar-nos amb Ell, descobrir com és, descobrir que és 
pura donació; per així poder estimar als altres, per poder viure 
donant-nos, entregant la vida, essent per als altres.  

 Aquest fragment ens remet a la cita que se li atribueix a Sant Agustí: 
“Estima i fes el que vulguis”. 

 
 


