
El rerefons bíblic de les benaurances 

Mt 5, 3-12 Lc 6, 20-23  

Maka,rioi oi` ptwcoi. tw/| pneu,mati( o[ti auvtw/n 
evstin h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ 

Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és 
el Regne del cel. 

Maka,rioi oi` ptwcoi,( o[ti u`mete,ra evsti.n h` 
basilei,a tou/ qeou/Å 

Feliços els pobres: és vostre el Regne 
de Déu! 

 

maka,rioi oi` praei/j( o[ti auvtoi. klhronomh,sousin 
th.n gh/nÅ 

Feliços els humils: ells heretaran la 
terra! 

 Sl 37, 11 oi` de. praei/j <06035> klhronomh,sousin 
gh/n 

Però els humils heretaran la terra, 

maka,rioi oi` penqou/ntej( o[ti auvtoi. 
paraklhqh,sontaiÅ 

Feliços els qui ploren: Déu els 
consolarà! 

maka,rioi oì klai,ontej nu/n( o[ti gela,seteÅ 

Feliços els qui ara ploreu: vindrà dia 
que riureu! 

 

Sl 125, 5 oi` spei,rontej evn da,krusin evn avgallia,sei 
qeriou/sin 

Els qui sembraven amb llàgrimes als 
ulls criden de goig a la sega. 

Is 61, 2 parakale,sai pa,ntaj tou.j penqou/ntaj 

a consolar tots els qui estan de dol  



maka,rioi oi` peinw/ntej kai. diyw/ntej th.n 
dikaiosu,nhn( o[ti auvtoi. cortasqh,sontaiÅ 

Feliços els qui tenen fam i set de ser 
justos: Déu els saciarà! 

maka,rioi oi` peinw/ntej nu/n( o[ti cortasqh,sesqeÅ 

Feliços els qui ara passeu fam: Déu us 
saciarà! 

Is 51, 1 avkou,sate, mou oi` diw,kontej to. di,kaion kai. 
zhtou/ntej to.n ku,rion 

Escolteu-me, els qui busqueu de ser 
salvats i em cerqueu a mi, el Senyor! 

Is 65, 13 ivdou. oi` douleu,onte,j moi fa,gontai u`mei/j 
de. peina,sete ivdou. oi` douleu,onte,j moi pi,ontai 
u`mei/j de. diyh,sete 

Els meus servents menjaran, i vosaltres 
passareu fam; els meus servents podran 
beure, i vosaltres passareu set; 

Pr 9, 5 e;lqate fa,gete tw/n evmw/n a;rtwn kai. pi,ete 
oi=non o]n evke,rasa u`mi/n 

veniu a menjar el meu aliment, a beure 
el vi que he preparat; 

Sir 24, 21 oi` evsqi,onte,j me e;ti peina,sousin kai. oi` 
pi,nonte,j me e;ti diyh,sousin 

Els qui em mengen, encara tindran més 
fam de mi, i els qui em beuen, encara 
tindran més set. 

maka,rioi oi` evleh,monej( o[ti auvtoi. evlehqh,sontaiÅ 

Feliços els compassius: Déu se'n 
compadirà! 

  



maka,rioi oi` kaqaroi. th/| kardi,a|( o[ti auvtoi. to.n 
qeo.n o;yontaiÅ 

Feliços els nets de cor: ells veuran 
Déu! 

 

 Sl 24, 4 avqw/|oj cersi.n kai. kaqaro.j th/| kardi,a| 

El qui té el cor sincer i les mans sense 
culpa, 

Sl 73, 1 avgaqo.j tw/| Israhl o` qeo,j toi/j euvqe,si th/| 
kardi,a| 

Déu és bo amb Israel, és bo amb els 
qui són sincers de cor! 

Sl 36, 11 para,teinon to. e;leo,j sou toi/j 
ginw,skousi,n se kai. th.n dikaiosu,nhn sou toi/j 
euvqe,si th/| kardi,a| 

Obre el teu amor als qui et coneixen, 
els teus favors, als rectes de cor. 

Ex 33, 20 ouv dunh,sh| ivdei/n mou to. pro,swpon ouv 
ga.r mh. i;dh| a;nqrwpoj to. pro,swpo,n mou kai. 
zh,setai 

No podràs veure la meva cara, perquè 
el qui em veu no pot continuar vivint. 

 

maka,rioi oi` eivrhnopoioi,( o[ti auvtoi. ui`oi. qeou/ 
klhqh,sontaiÅ 

Feliços els qui treballen per la pau: 
Déu els anomenarà fills seus! 

  



maka,rioi oi` dediwgme,noi e[neken dikaiosu,nhj( o[ti 
auvtw/n evstin h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ 

Feliços els perseguits pel fet de ser 
justos: d'ells és el Regne del cel! 

 
 

 

maka,rioi, evste o[tan ovneidi,swsin u`ma/j kai. 
diw,xwsin kai. ei;pwsin pa/n ponhro.n kaqV u`mw/n 
Îyeudo,menoiÐ e[neken evmou/Å 

Feliços vosaltres quan, per causa meva, 
us insultaran, us perseguiran i 
escamparan contra vosaltres tota mena 
de calúmnies! 

maka,rioi, evste o[tan mish,swsin u`ma/j oi` a;nqrwpoi 
kai. o[tan avfori,swsin u`ma/j kai. ovneidi,swsin kai. 
evkba,lwsin to. o;noma u`mw/n w`j ponhro.n e[neka tou/ 
ui`ou/ tou/ avnqrw,pou\ 

Feliços vosaltres quan, per causa del 
Fill de l'home, la gent us odiarà, us 
rebutjarà, us insultarà i denigrarà el 
nom que porteu! 

 

 

cai,rete kai. avgallia/sqe( o[ti o` misqo.j u`mw/n polu.j 
evn toi/j ouvranoi/j\ ou[twj ga.r evdi,wxan tou.j 
profh,taj tou.j pro. u`mw/nÅ 

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. 

ca,rhte evn evkei,nh| th/| h`me,ra| kai. skirth,sate( ivdou. 
ga.r o` misqo.j u`mw/n polu.j evn tw/| ouvranw/|\ kata. ta. 
auvta. ga.r evpoi,oun toi/j profh,taij oi` pate,rej 
auvtw/nÅ 

Aquell dia, alegreu-vos i feu festa, 
perquè la vostra recompensa és gran en 
el cel. Igualment feien els seus pares 
amb els profetes. 

 

 

 


