
Comentari i qüestionari sobre el sermó de la muntanya

La convicció fonamental en el cristianisme és el manament de l'amor, que Jesús va recordar
constantment al llarg de la seva vida. També hi ha el compliment dels deu manaments revelats a
Moisès. Una altra convicció és la construcció del Regne de Déu, que consisteix a fer que la justícia,
la pau i la veritat siguin una realitat a la qual s'arriba gràcies a l'ajut de Déu.

L'ètica i la moral cristianes es fonamenten en les benaurances del sermó de la muntanya, i també en
el manament de l'amor. És una ètica de l'acció lliure i responsable i, per tant, de la consciència.
Cadascun d'aquests principis, cada església els ha inclòs en els seus propis codis ètics, d'on han
sortit els reglaments i els preceptes que segueixen els cristians.

Contràriament al que es pensa, el cristianisme és la religió de la gràcia, no del pecat. L'apòstol Pau
va dir "allà on va abundar el pecat va sobreabundar la gràcia", entesa com un do que ve de Déu i
que sempre supera les faltes comeses per les persones.

1. Explica una benaurança.

2. A què es refereix Jesús quan compara els cristians amb la sal?

3. Quina era per Jesús la vertadera Llei, la que no havia de passar mai?

4. Per què per Jesús és tan important no irritar-se amb els altres o fer les paus amb els germans?

5. Quin remei proposa Jesús per evitar obrar malament?

6. Què és el que garanteix que allò que diem és fiable i vertader, que la nostra paraula és vàlida?

7. Quin era el sentit autèntic de la Llei del Talió?

8. Com hem d'estimar als nostres semblants, als altres?

9. Per què podem dir que, moltes vegades, el fet de donar pot ser una acció egoista?

10. Quina és la motivació autèntica que ens porta a donar o fer almoina als altres?



11. Quina importància té l'ús del plural en el Parenostre quan demanem per les nostres necessitats
presents?

12. Per quin motiu Jesús en el Parenostre posa l'èmfasi en el fet de perdonar?

13. Què enteneu que vol dir Jesús quan destaca la mirada bona?

14. Per què no som aptes per jutjar els altres?

15. «No facis als altres allò que no vols qu et facin a tu», aquesta norma ètica Jesús la canvia per
una altra en positiu. Quina novetat suposa aquesta norma de Jesús? Per què és èticament superior?


