Deixar-se transformar per la paraula: «Vosaltres ja sou nets gràcies a
la paraula…» (Jn 15,3)

puguis complir-la.
15 »Avui et proposo d’escollir entre la vida i la mort, entre la felicitat i la desgràcia. 16 Avui
et mano que estimis el Senyor, el teu Déu, que segueixis els seus camins i compleixis els
seus manaments, els seus decrets i les seves prescripcions. Si ho fas així, viuràs, seràs
nombrós, i el Senyor, el teu Déu, et beneirà en el país on ara entraràs per prendre’n
possessió. 17 Però si el teu cor s’allunya d’ell, si no l’obeeixes i et deixes arrossegar a donar
culte a altres déus i a adorar-los, 18 avui t’anuncio que aneu de cert a la perdició, que no
viureu gaires anys a la terra on ara, un cop passat el Jordà, entrareu per prendre’n possessió.
19 »Avui prenc el cel i la terra com a testimonis contra vosaltres: et proposo d’escollir entre
la vida i la mort, entre la benedicció i la maledicció. Tu escull la vida i viuràs, tu i la teva
descendència. 20 Estima el Senyor, el teu Déu, obeeix-lo i sigues-li ﬁdel: en ell trobaràs la
vida, i el Senyor et concedirà molts anys per a poder habitar en aquest país que ell havia
promès als teus pares, a Abraham, a Isaac i a Jacob.

Mt 5,1-12 / «Benaurat ets tu»
1 En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i se li acostaren els
deixebles. 2 Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient:
3 –Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del cel!
4 »Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
5 »Feliços els humils: ells posseiran la terra!
6 »Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!
7 »Feliços els compassius: Déu se’n compadirà!
8 »Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!

|2

Deixar-se transformar per la paraula: «Vosaltres ja sou nets gràcies a
la paraula…» (Jn 15,3)

9 »Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà ﬁlls seus!
10 »Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells és el Regne del cel!
11 »Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan
contra vosaltres tota mena de calúmnies! 12 Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra
recompensa és gran en el cel. També així van perseguir els profetes que us han precedit.
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