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ESTIMAR, A LA BÍBLIA

Pregària inicial

No tinguis malícia als teus germans dins del cor. No et 
vengis ni guardis rancúnia contra ningú del teu poble. Es-
tima els altres com a tu mateix. (Lev 19, 17a.18)

Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als 
altres. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosal-
tres. Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres, tothom 
coneixerà si sou deixebles meus. (Jn 13, 34-35)

Estimats meus, hem d’estimar-nos els uns als altres, per-
què l’amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu: ha 
nascut de Déu i coneix Déu. Els qui no estimen no conei-
xen Déu, perquè Déu és amor. (1Jn 4, 7-8)
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1. INTRODUCCIÓ

Si agafem la Bíblia, això d’estimar surt força, mirant-ho 
des de diversos punts de vista. Naturalment, no podem 
posar aquí tots els textos relacionats amb estimar. Lla-
vors, mirarem diversos punts de vista des dels quals 
es presenta això d’estimar, posant alguns textos com a 
exemples.

Primer mirarem l’Antic Testament, on ja trobem força 
punts de vista des d’on mirar-ho. I després ens fixarem 
una mica en el Nou Testament, on, des de la vivència de 
Jesús, trobarem punts de vista nous.

2. ESTIMAR, A L’ANTIC TESTAMENT

Un text ben interessant és del llibre del Levític, del qual 
hem llegit el tros final a la pregària inicial (el text com-
plet és Levític 19, 3.9-18). Aquest llibre, si el llegíssim 
sencer probablement el trobaríem força avorrit, amb les 
lleis dels sacrificis del temple, de la puresa legal, etc., en 
canvi, hi trobem aquest fragment tan interessant. Acaba 
dient: «estimaràs el teu proïsme –els altres– com a tu 
mateix». Jesús dirà que aquest és el «segon manament», 
lligat al «primer», que és estimar Déu (Cf Marc 12, 28-
34, i encara més, Lluc 10, 25-37).

Per saber què vol dir aquesta frase, hi ha comentaris 
complicats. Jo penso que és molt senzill. Oi que ens 
agrada que els altres ens tinguin afecte? Doncs tinguem 
nosaltres afecte als altres! Oi que ens agrada que ens do-
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nin valor? Doncs donem nosaltres valor als altres! Oi 
que desitgem viure des del que nosaltres som, des de les 
nostres qualitats, etc? Doncs desitgem que els altres vis-
quin des del que ells són! Oi que ens agrada que els altres 
ens ajudin a viure des del que nosaltres som? Doncs aju-
dem-los nosaltres a viure d’aquesta manera! Oi que ens 
agrada que quan tenim afecte a algú aquest ens l’aculli? 
Doncs acollim l’afecte dels altres!

Uns altres textos són els manaments que diuen com 
ens hem de comportar amb els altres, que són quasi els 
únics manaments que Jesús esmenta a l’evangeli, i que els 
trobem a Èxode 20, 12-17; Deuteronomi 5, 14-21.

Jo penso que el que diuen és un «amor de mínims»: 
si estimem una persona, no la matarem ni li robarem 
coses, naturalment! Però no ens podem quedar aquí, tal 
com se’ns diu al sermó de la muntanya (Cf Mateu 5, 21-
22.27-28); perquè, per exemple, fent una mica d’humor 
seriós, podríem dir que hi ha persones que «no maten, 
però no deixen viure!».

Hi ha un text que considero molt interessant, que enca-
ra que s’aplica a la relació entre home i dona, es pot apli-
car a tota mena d’amor: «No està bé que l’home estigui sol; 
li faré qui li faci costat per ajudar-lo» (Gènesi 2, 18.24).

Al text original hi ha dues paraules. Una, certament, 
vol dir ajudar. Però l’altra –això que hem traduït com 
fer costat– vol dir, més o menys, dues coses: davant i 
enfront. Davant, aquí vol dir que és algú amb qui em 
puc comunicar personalment, per tant, no em puc que-
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dar satisfet si només el tinc perquè m’ajudi d’una manera 
material. I enfront vol dir que és algú que té valor en ell 
mateix, per tant, no el puc tractar com si fos una màqui-
na, sinó com algú que té tanta importància com jo. Tot 
amor de debò l’hauríem de viure mirant d’aquesta mane-
ra la persona estimada.

Hi ha tot un seguit de textos que fan referència a estimar 
les persones més necessitades: els estrangers i els pobres, 
particularment els orfes i les vídues; diverses vegades els 
rics no els ajudaven, sinó que fins i tot els explotaven.

Un dels aspectes de la reforma que es va fer en temps 
del rei Josies i s’expressa en el llibre del Deuteronomi, 
és el desig de superar aquest problema social, estimant 
de veritat la gent més necessitada. Diversos profetes van 
cridar contra aquesta explotació: podem esmentar Amós 
2, 6-8; 4, 1-3; 5, 11a, 8, 4-7.

Ja a l’Antic Testament trobem exemples d’un cert amor 
als enemics: a Èxode 23, 4-5: «Quan trobis el bou o l’ase 
del teu enemic que s’hagi perdut, l’hi portaràs».

També hi trobem diversos exemples de persones que 
estimen: hi ha el cas de les filles d’un sacerdot de la nació 
de Madian, anomenat Regüel o Jetró, que anaven a abeu-
rar el seu ramat, i uns pastors no els ho deixaven fer i Moi-
sès les defensa perquè ho puguin fer (Cf Èxode 2, 16-17).

També David, perseguit per Saül, una vegada que té 
una ocasió per a matar-lo, li perdona la vida (Cf 1Samuel 
24, 4-7; 26, 3-12).
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I podem esmentar el llibre del Càntic dels Càntics, po-
ètic, al voltant de l’amor d’una parella explicat amb bas-
tants detalls.

Al costat d’això, també trobem exemples d’odi als do-
lents, als injustos. Per exemple, al salm 139(138), 19-22: 
«Déu meu, si us dignéssiu fer morir l’injust...». Per cert, 
alguns salms que parlen d’aquesta manera, en la litúrgia 
se’n suprimeix algun fragment.

3. ESTIMAR, AL NOU TESTAMENT

Al Nou Testament mirarem primer com Jesús viu això 
d’estimar, remarcant diversos aspectes, tal com ho tro-
bem als evangelis; i després hi afegirem alguns textos de 
les cartes del Nou Testament.

Per començar, va bé de comentar que el Nou Testament 
està escrit en grec; i que quan es parla d’amor es fan ser-
vir dues paraules diferents, que no volen dir la mateixa 
cosa, i que quan es parla d’estimar, es fan servir dues 
paraules derivades de les anteriors, que tampoc no volen 
dir la mateixa cosa. Això fa que en alguns casos, tal com 
està traduït, no s’acaba d’agafar d’una manera plena el 
que es vol dir. D’aquesta manera, podríem dir que hi ha 
com dos sentits d’amor i d’estimar: un, més fort, que 
podríem traduir com amor sense condicions o estimar 
sense condicions, i l’altre, més fluix, que podríem traduir 
com afecte o tenir afecte.
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Hi ha un lloc on es diu d’una manera clara que Jesús 
estima una persona. Un home ric li va demanar què ha-
via de fer per posseir la vida eterna. Quan ell li diu que ha 
guardat els manaments des de la joventut, «Jesús se’l va 
mirar i el va estimar, i li digué: “Una sola cosa et falta: vés, 
ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor 
al cel, després vine, segueix-me”» (Marc 10, 17-21).

Hi ha moltes situacions en les quals es veu com Jesús fa 
unes determinades coses a diverses persones perquè les 
estima. I n’hi ha unes quantes en les quals, per estimar 
més a fons, fins i tot es compromet, i trenca amb el que 
«oficialment» s’havia de fer. Per exemple, abans de curar 
un leprós, el toca, cosa que feia que Jesús quedés impur, 
i ho fa perquè li vol fer sentir el seu afecte (Cf Marc 1, 
40-42).

S’asseu a taula amb cobradors d’impostos que eren 
«oficialment pecadors» i altres pecadors per fer-los sentir 
com Déu els estima sense condicions (Cf Marc 2, 15-17).

Cura en dissabte un home que tenia la mà paralitzada, 
cosa que provoca que els fariseus (contraris als romans) i 
els herodians (que anaven a favor dels romans) s’uneixin 
per pensar com matar-lo (Cf Marc 3, 1-6). Aquest text 
és com un resum de força aspectes importants de la vida 
de Jesús.

Fins i tot, un evangeli presenta que l’amor de Jesús és 
tan gran i sense condicions, que quan és clavat a la creu 
prega pels qui se’n burlen d’Ell i pels qui el fan patir i 
el maten (Cf Lluc 23, 34a).
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L’amor que Jesús té als altres no és un amor «des d’un 
nivell més alt», com una persona perfecta i omnipotent 
que es digna estimar-nos a nosaltres, que no som res. 
Sinó que ens estima «des del mateix nivell», fent-nos 
sentir i viure que nosaltres som protagonistes i tenim 
una dignitat.

Això es veu d’una manera especial en la curació de la 
dona que tenia pèrdues de sang (Cf Marc 5, 25-34). En 
primer lloc, és ella la que es mou per anar-se a curar, des 
de la seva fe en Jesús i és ella la que, sense dir res a Jesús, 
li toca la borla del seu mantell i queda curada. I Jesús no 
la renya per haver fet això, sinó que li ho aprova, i li fa 
sentir que ella ha tingut un paper important en la seva 
curació, quan li diu: «La teva fe t’ha salvat».

L’evangeli de Joan té un punt molt central quan Jesús 
mostra el seu afecte als seus deixebles rentant-los els 
peus. Després diu als seus deixebles que s’estimin tal 
com ell els ha estimat, cosa que, segons els entesos, no 
vol dir simplement que l’imitem, sinó que ens omplim 
del seu amor, sentint-nos estimats per ell, i el passem 
als altres (Cf Joan 13, 1-14.34-35; 15, 12-13.17).

També veiem com Jesús viu un dels aspectes més im-
portants de l’amor: es deixa estimar, deixa que li expres-
sin afecte.

Ho veiem poc abans de la passió, quan una dona li ves-
sa tota una ampolleta de perfum molt car sobre el cap 
(Cf Marc 14, 3-9), i quan una dona pecadora, sentint-se 
perdonada per ell, li renta els peus amb les seves llàgri-
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mes, els hi eixuga amb els seus cabells i els hi perfuma 
(Cf Lluc 7, 36-50). També quan diu a Pere que si no es 
deixa estimar per ell, quan li renta els peus, no és dels 
seus (Cf Joan 13, 6-9).

Pau recull un himne sobre l’amor de debò en la pri-
mera carta als corintis, cap.13, quan als versets 4-7 pre-
senta actituds i maneres de fer que s’han de posar a la 
pràctica per a estimar de veritat.

Finalment, a la primera carta de Joan trobem un dels 
«pinyols», un dels punts importants del Nou Testament: 
«Estimats, estimeu-vos, perquè l’amor ve de Déu, i tot 
aquell qui estima ha nascut de Déu i coneix Déu. El 
qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor» (Cf 
1Joan 4, 7-12.16.19-21).

Llavors, Déu no és una cosa abstracta, sinó que quan 
estimem, o bé quan som estimats i acollim l’amor del 
qui ens estima, «estem tocant» Déu mateix. El «tacte» 
de Déu és l’amor.
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Qüestions i reptes

 – Què t’ha semblat, de tots aquests textos? T’han ajudat 
a veure aspectes nous sobre això d’estimar? Quins?

 – Què t’ha semblat sobre això que fa Jesús, d’estimar els 
altres des del seu nivell, no pas en pla de superioritat? 
I sobre això de deixar-se estimar?

 – Et sembla que has de canviar la manera com penses 
Déu, tenint en compte que el «toques» quan tu esti-
mes o algú t’estima?

Pregària final

Pare, ajudeu-me a estimar cada vegada més a fons a tot-
hom, començant per les persones del meu entorn i les que 
passen alguna necessitat, material o de l’esperit, i a fer-ho 
de tal manera, que aquells que estimo se sentin bé amb el 
meu amor.

Ajudeu-me també a deixar-me estimar pels que em te-
nen un amor de debò. I feu que cada vegada més pensi que 
vós no sou una cosa estranya, sinó que us sento i us «toco» 
quan estimo els altres o quan m’estimen. Amén.

¿!
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