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Espai Bíblic - Teològic
Atansar-nos a Jesús de Natzaret.
Des d’on?
Fra Josep Manuel Vallejo

Q

uan ens disposem de parlar d’una
persona de la història, convé situar-nos en la seva època, la seva
cultura, llengua, valors..., però també és
interessant analitzar la nostra cultura i els
nostres pressupòsits que ens condicionen
a l’hora de comprendre.
No és el mateix atansar-se a Jesús de
Natzaret des de Sud-Amèrica que des de
l’Índia o des de la nostra cultura europea,
científica, escèptica i secularitzada. Per
això, abans de parlar de la figura de Jesús
de Natzaret, cal analitzar mínimament
els nostres condicionants culturals
que ens afecten a tots, creients i no
creients.

- El passat, l’Edat Mitjana, és un temps
tenebrós, obscurantista, l’Església en té
la responsabilitat. Ara, és el segle de les
Llums, de la Raó.
- El que és nou és millor que el que és
antic. Exaltació del futur i del progrés.
- Déu existeix, és el fonament de la creació i de la Raó, però no actua (Deisme).
- És rebutjada tota Revelació, tot dogma,
tota institució mediadora entre Déu i l’home.
- Individualisme, subjectivisme i utilitarisme.

La nostra cultura és filla de la
Il·lustració
Aquest moviment, que va néixer
junt amb la Revolució Francesa (1789),
liderat pels filòsofs de la Enciclopèdia,
Diderot, d’Alambert, Voltaire..., ha configurat en bona part les idees i la mentalitat de la nostra Europa actual. Té
com a pressupòsits bàsics:
- Negar la Tradició. L’home ha de
regir la seva vida per la Raó i no per
les autoritats de la Tradició.
- El fi últim de l’home és la felicitat en aquest món i no la salvació en
l’altre.
- Tots els homes són iguals i tenen
els mateixos drets.
- L’home és bo per si mateix, no
està corromput pel pecat. No necessita de cap redempció que baixi del
cel (Rousseau).
CATALUNYA FRANCISCANA

1

A aquests trets heretats del segle de les
Llums se li afegeixen, sobretot a partir del
segle XIX, els següents:
- Una cultura historicista, preocupada pel
que ha succeït i es pot comprovar empíricament. “Allò que no és històric, no existeix”.
- Dificultat per lo simbòlic, per la metàfora, llenguatge unívoc, gens de talent literari. Les úniques ciències amb prestigi, són
la Matemàtica, la Física i la Biologia.
- El Sobrenatural és impossible.
I, en els darrers anys, la nostra cultura
anomenada postmoderna, per influència
de Nietzsche que nega Déu i, per tant, no
hi ha sentit, ni contingut en les coses, ni
fonament per la moral, s’ha convertit en:
- “La era del vació”1, amb el consegüent
desencant, frustració, desorientació.
- Sense valors comuns, cadascun busca
la felicitat segons els seus propis principis.
1. Títol d’un llibre de G. Lipovetsky sobre les
causes de l’individualisme contemporani,
Anagrama 1998.
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- Sense ideals ni transcendència. No es
plantegen qüestions últimes com les de
veritable o fals, el bé i el mal, sols interessa
allò immediat.
- La recerca religiosa de sentit es projecta en les espiritualitats orientals.
- Al·lèrgia al cristianisme, potser perquè
ha estat la religió dominant i ha modelat els
valors i els costums. Sovint mal conegut i
interpretat.
- Complexitat i diversitat. Poden coexistir
persones molt incrèdules amb altres massa
crèdules. Perill d’irracionalisme.
- Recuperació de la naturalesa (ecologisme) i crítica al progrés indefinit.
Avui, en atansar-nos als nostres contemporanis agnòstics, ateus i també als
creients, hem de tenir en compte tot això,
perquè la nostra ment està configurada
segons la nostra cultura. Avui, fins i tot els
creients, som escèptics, cientifistes, relativistes, i ens costa d’acceptar el sobrenatural. Si durant el primer mil·lenni el que
costava creure era la humanitat de Jesús,
ara el que costa creure és la seva divinitat,
que Jesús sigui Déu.
Per això, abans d’endinsar-se en la
figura de Jesús de Natzaret, cal donar resposta als qüestionaments que l’escèptic
que tots tenim a dins planteja de tant en
tant: Va existir? Va ressuscitar? Feia miracles? Els evangelis són històrics? Jesús,
Fill de Déu?
Va existir?
Encara que aquesta qüestió a molts els
sembli sobrera, en bastants ambients de
la nostra societat circula l’opinió que Jesús
és un mite o un invent, i per això cal respondre-la.
D’entrada el Credo diu que Jesús “...
patí sota el poder de Ponç Pilat...”, per
tant, situat en un temps i en un lloc. Ponç
Pilat va governar entre el 26 i el 36 després de Crist a Judea. Els Evangelis ens
porten fonts molt antigues que resistei-

xen molt bé els criteris d’historicitat. Però
són fonts cristianes. Tenim, però, altres
fonts del món romà i jueu que parlen de
Jesús.
Fonts no cristianes
En una carta adreçada a l’emperador
Trajà, cap el 112, Plini el Jove, llegat de
l’emperador a Bitínia, li dóna compte de
l’existència de cristians en aquesta regió i
dels problemes que li planteja la seva persecució:
“...Afirmaven que tot el seu delicte, o el
seu error, no consistia més que en això: es
reunien en una data fixa abans de l’alba i
cantaven himnes al Crist com a un Déu;
es comprometien sota jurament, no sols
a no cometre cap crim, sinó a no robar ni
assaltar camins ni cometre adulteri ni faltar
a la paraula donada i no negar un dipòsit
reclamat en justícia...”2
L’any 116, l’historiador Tàcit conta que
Neró, per alliberar-se del rumor que l’acusava de l’incendi de Roma, inculpà als cristians d’aquest crim, condemnant-los a mort:
“...Aquest nom els ve de Crist, que sota
Tiberi fou lliurat al suplici pel procurador Ponç Pilat...”3
Suetoni, cap al 120, en la seva Vida de
l’emperador Claudi, al·ludeix a problemes
en la colònia jueva de Roma:
“... Com els jueus es revoltaven contínuament per instigació d’un cert Chrestos
(Christus), Claudi els expulsà de Roma”4
També tenim fonts jueves de l’època
que parlen de Jesús. Es tracta de l’historiador Flavi Josep, nascut l’any 37 dC que
descriu a Jesús i als seus seguidors de la
forma següent:
“... Per aquell temps, existí un home savi,
anomenat Jesús –si és lícit anomenar-lo
savi, perquè realitzà grans miracles– que
2. PLINI EL JOVE, Cartes a Trajà, X,96
3. TÀCIT, Annals, 15,44
4. SUETONI, Vida de l’emperador Claudi,
25,3

fou mestre d’aquells homes que accepten
amb plaer la veritat. Atragué molts jueus i
molts gentils...”5
Els textos són escassos, però suficients per afirmar que aquell que era
conegut com Crist fou executat a Judea
sota Ponç Pilat, i que en ell tingué origen la “secta” dels cristians, que li donaven culte. Per tant, no és de cap manera
seriós afirmar la no existència històrica
de Jesús de Natzaret.
Les fonts cristianes són fiables?
El Nou Testament conté tradicions
molt antigues i molt properes als fets com
l’himne dels Filipencs (Fil 2) o l’anunci de
la resurrecció (1 Co 15) i les proves de la
historicitat dels evangelis són molt sòlides
però, tot i així, alguns pregunten si amb el
temps no han pogut sofrir variacions en el
seu contingut... Com sabem que allò que
es va escriure al segle I no ha sofert canvis
amb els anys?
Hi ha bàsicament dos criteris: 1) Quant
menys temps hagi passat entre la composició de l’original i la còpia més antiga i
2) Quantes més còpies tinguem al nostre
abast, més garantia d’autenticitat.
5. FLAVI JOSEP, Antiquitats jueves, llibre
XVIII, cap III,3
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Resulta que en les obres clàssiques
escrites al segle I, com les de Tàcit, La
Guerra de les Gàlies de César o la Història
romana de Titus Livi, el temps entre les primeres còpies i l’original va de 900 a 1100
anys i el número de còpies disponibles
està entre 10 i 20. Del Nou Testament el
temps entre l’original i la còpia més antiga
és de 70 anys en molts fragments i de 280
en manuscrits complerts. I el número de
còpies és de 5.000 en grec, 10.000 en llatí
i 9.300 en altres llengües, i a més tenim
36.000 referències en els Pares de l’Església que tenien davant aquests manuscrits.
Com veiem la desproporció és aclaparadora. Gràcies als treballs de crítica textual
que s’han fet en el darrer segle, ara tenim
un text grec del NT molt segur, amb totes
les variants del diversos manuscrits. Cf.
NESTLE ALAND, Novum Testamentum
Graece6

Va ressuscitar?
Aquesta qüestió, que costa molt als
nostres contemporanis, no es pot demostrar com l’existència històrica de Jesús, és
objecte de fe, però no d’una fe en el buit
sinó a partir dels testimonis mateixos de
la resurrecció que ens han transmès els
textos del NT. De fet, alguna cosa gran va
succeir perquè uns homes porucs, decebuts i fracassats, tancats i amagats per por
dels jueus, del dia a la nit, surtin valents,
joiosos i disposats a donar la vida, afirmant
que se’ls ha aparegut Jesús Vivent. El nucli
de la resurrecció és indescriptible però el
podem deduir per la transformació que ha
suscitat en els qui ho visqueren. La realitat
de la resurrecció és inseparable de la seva
testificació7.
Hi ha un text molt antic que cita sant Pau
a la carta als Corintis, que es va escriure
10 o 15 anys després dels fets8 que diu:

6. 27ª edició, revisada, 1993. La podeu
trobar a Nou testament Grec-llatí-català,
Barcelona 1995.

7. W.KASPER, Jesús, el Cristo, Sígueme
1979, pag.159
8. Si la carta als Corintis és de l’any 50 dC, i la
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“... Crist morí pels nostres pecats
com deien ja les Escriptures,
i fou sepultat;
ressuscità el tercer dia,
com deien les Escriptures,
i s’aparegué a Cefes
i després als Dotze.
Després es va aparèixer a més de
cinc cents germans a la vegada, la
majoria dels quals encara viuen, però
alguns ja són morts. Després es va
aparèixer a Jaume i, més tard, a tots
els apòstols. Finalment, al darrer de
tots, com a un que neix fora de temps,
se’m va aparèixer també a mi...” (1Co
15,3-8)
Tots els textos del NT afirmen de
manera clara per boca dels testimonis
que Jesús ha ressuscitat i se’ls ha aparegut, però també expliquen que el fet
va generar incredulitat inicial i obstinació (Mc 16,14), dubtes (Mt 28,17), burles (Lc 24,11), por (Lc 24,37). Aquesta
actitud reservada i crítica, contraria a
tot entusiasme, parla a favor de l’autenticitat del seu testimoniatge9.
Feia miracles?
Si creiem en la Resurrecció, en la Creació i en l’Encarnació, que són els tres grans
miracles del Cristianisme, per què no hem
de creure en els altres miracles?
Per una banda, hauríem de distingir
entre miracles de guarició i miracles de
la naturalesa. Els segons, com el fet de
caminar sobre l’aigua o aturar la tempesta, poden tenir un sentit simbòlic, no
hem d’oblidar que els evangelis són escrits
després de la resurrecció, de manera que
mort-resurrecció de Jesús succeí l’any 33
dC, tenint en compte que Pau parla de “la
tradició que jo he rebut”, estem a menys de
17 anys dels fets.
9. La razón de la fe en la resurrección de
Jesús, a W.KASPER, Jesús el Cristo,
Salamanca 1979, pag.153

Jesús vestit de blanc caminant sobre l’aigua que simbolitza el mal, podria llegir-se
com una aparició del ressuscitat introduïda
enmig de l’evangeli.
Però les guaricions i expulsions de
dimonis són estrictament històriques. Ho
explica molt bé J.P.MEIER al seu llibre Un
judío marginal10 . Quan d’un esdeveniment
tenim diverses fonts independents que en
parlen (testimoni múltiple), podem assegurar que l’esdeveniment és històric.
“... Por lo que se refiere a las fuentes
(de los milagros), la multiplicidad es abrumadora. Todas las fuentes evangélicas
(Marcos, la fuente Q, sólo Mateo11, sólo
10. Al volum II/2 Los milagros, Ed Verbo Divino
2000, pag. 715
11. Tenint en compte que tot Marc està inclòs
en Mateu, sólo Mt són aquells textos propis
CATALUNYA FRANCISCANA
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Els evangelis són històrics?
Els evangelis es basen en esdeveniments històrics. Però ens els transmeten
interpretats a la llum de la resurrecció de
Jesús. El seu objectiu no és fer una biografia de Jesús, sinó dir-nos qui és Jesús: “...
Comença l’evangeli de Jesús, el Messies,
Fill de Déu...” (Mc 1,1); “... us ha nascut el
Salvador, que és el Messies, el Senyor...”
(Lc 2,11).
De tota manera, hi ha molts fets narrats
pels evangelis que, gràcies als criteris de
comprovació històrica, es pot afirmar que
realment succeïren. Un d’aquests criteris

s’anomena de dificultat, i vol dir que els
esdeveniments narrats que van contra
els interessos apologètics del cristians
que escriuen, han de ser històrics13. És
el cas del Baptisme de Jesús, que deixa
malament Jesús batejat per un inferior,
ell que és sens pecat. Si això, que posa
dificultats als interessos de la comunitat
primitiva, es posa així, vol dir que l’esdeveniment ha de ser històric. Que Jesús sigui
acusat de ser “golut i bevedor” (Lc 7,34)
va contra els interessos dels cristians que
escriuen, per tant, ha de ser cert. La mort
en creu és tan ignominiosa i humiliant per
al líder d’un moviment, que ha de ser cert
perquè ho posin, sense concessions, tots
els evangelis. També la traïció de Judes,
les negacions de Pere...
Un altre criteri, l’anomenat de discontinuïtat, se centra en les paraules o fets de
Jesús que no poden derivar-se del judaisme
o de l’església primitiva. Tal és el cas de la
paraula Abbà, la forma d’adreçar-se Jesús
a Déu, que constitueix una novetat radical
en el món jueu. El mateix passa amb la prohibició de tot jurament (Mt 5,34) o el rebuig
del dejuni pels seus deixebles (Mc 2,18) o la
prohibició total del divorci (Mc 10,2).
Els evangelis contenen molt de material estrictament històric, que ens ar riba
ordenat i interpretat pels evangelistes a la
llum de la resurrecció. El procés de redacció dels evangelis va des dels fets viscuts
pels testimonis (any 30-33), a la vida dels
primers cristians que recorden i escriuen
paraules i gestos de Jesús (guaricions,
paràboles...) i les empren en la litúrgia,
en la catequesi, en la predicació (33-50),
conformant la tradició evangèlica. Després venen els evangelistes que pouen en
aquesta tradició i redacten ordenant aquest
material segons un pla teològic i les necessitats de les seves comunitats (60-80).

de Mateu que no estan a Marc. Igual amb
sólo Lc.
12. Guaridora

13. J.P.MEIER, ¿Cómo decidimos qué és
lo que proviene de Jesús?, a Un judío
marginal, vol I, pag.184

Lucas y Juan), todos los evangelistas en
sus sumarios redaccionales y, a mayor
abundancia, Flavio Josefo atestiguan la
actividad taumatúrgica12 de Jesús...”
De manera que tenim cinc fonts cristianes independents i una jueva que afirmen
que Jesús guaria. Des del punt de vista
històric queda més que demostrat.
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I en la paràbola del Fill Pròdig (Lc 15,11), quin pare de la
terra actua d’aquella manera?
Quin empresari de Palestina
és tan generós com el de la
paràbola dels treballadors de
darrera hora? (Mt 20); quin
sembrat dona amb certesa el
100 per 1? D’on ho treu tot això
Jesús? Les paràboles transparenten la consciència que té
Jesús del seu Pare14.
De les afirmacions del NT
no podem deduir que Jesús
era un bon mestre de moral o
un profeta, els textos afirmen
molt clarament que Jesús era
Fill de Déu.
I, encara que costi creure
en la resurrecció, s’imposa
la pregunta: Qui és aquest
home? Quin és el seu Misteri?

Jesús, Fill de Déu?
L’experiència de la resurrecció va fer
comprendre a la primera comunitat cristiana que Jesús era una persona divina,
el Messies, la Plenitud de les promeses
de l’AT. Però ja en la vida de Jesús hi ha
indicis que ens el fan veure com algú més
que humà. Per exemple, Jesús perdonava
pecats, i qui pot perdonar pecats fora de
Déu? O, en el Sermó de la Muntanya (Mt
5) Jesús diu: “... Se us va dir...., però JO us
dic...” S’atreveix a canviar la Llei, i qui pot
fer-ho fóra de Déu? A més, Jesús refereix
el seu ensenyament no a un altre rabbí o
a la tradició, sinó a si mateix. Quina consciència té de si?

Conclusió
Hem intentat respondre als
qüestionaments més importants que la nostra cultura
científico-tècnica planteja al
cristianisme. Creiem haver
provat la indubtabilitat de
l’existència històrica de Jesús de Natzaret, la raonabilitat de la seva resurrecció a
partir dels testimonis, l’autenticitat i fiabilitat
dels textos, el nucli fonamental d’historicitat dels evangelis, el fet que Jesús feia
miracles, i la coherència i raonabilitat de
la fe de l’Església Primitiva en la Divinitat
de Jesús. El cristianisme té prou solidesa
intel·lectual per participar d’igual a igual en
el debat de les idees en la nostra societat,
i no quedar relegat a una subcultura residual i antiquada.
14. Aquest aspecte tan suggerent el trobareu
desenvolupat a J.DUPONT, Per què en
paràboles, Col Saurí 55, PAM 1981,
pag. 65-69.
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Espai Bíblic - Teològic
El nucli del missatge de Jesús:
el Parenostre
Fra Josep Manuel Vallejo

Q

uin és el desig fonamental de Jesús?
¿Quin és l’objectiu de la seva vida i
de la seva acció? Que Déu ho sigui
tot. Que Déu sigui l’absolut de la nostra
vida com ho és de la d’Ell. El Shemà:
“Escolta Israel, el Senyor és el nostre Déu,
el Senyor és l’Únic, estima el Senyor amb
tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les
forces” (Dt 6,4-5), que era la pregària ordinària del jueu piadós, resumeix molt bé el
gran desig de Jesús que es troba condensat en el Parenostre: que Déu sigui Déu;
que sigui el tot de la nostra vida.
La paraula amb què comença el
Parenostre és “Abbà”. Totes les pregàries jueves començaven amb una introducció lloant Déu, enaltint-lo, i després
seguia el cos de l’oració. Al Parenostre
no hi ha introducció: “Abbà”, ja està tot
dit. Déu és Pare, i això és nou en la
història d’Israel i en la història de les
religions. A Déu mai ningú no s’ha atrevit a dir-li Pare, en el sentit d’íntim, de
proper, d’entranyable. “Abbà” es una
exclamació sòbria, nua, condensada,
parca. Jesús és un home sobri. Les
nostres pregàries acostumen a ser barroques. Les del temps de Jesús eren
molt llargues i enfarfegades. Jesús diu:
“Pare, santifica el teu nom”, que el teu
nom sigui sant, mostra’t com a sant;
“que vingui el teu Regne”. A la Bíblia,
el nom de Déu és Ell en tant que es
manifesta. “Santifica el teu nom” i “vingui el teu Regne”, són la mateixa idea
amb expressions diferents.
Estem parlant de la versió breu, de
Lluc 11,2-4, més sintètica, més lapidà-
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ria. La de Mateu 6,9-13, és més llarga. El
gran desig que Déu sigui Déu conforma
la primera part del Parenostre, en primera
persona. A la segona està el “nosaltres”.
¿Què demanem? ¿Què ens diu Jesús que
demanem? L’essencial per a la vida: el pa
físic, el pa de la Paraula, el pa de l’Eucaristia, i el perdó. I, en tercer lloc, “no ens
deixis caure en la temptació”. Aquestes
tres coses són les úniques i essencials que
necessitem per viure i, per això, Jesús ens
invita a demanar-les.

Els deixebles demanen a Jesús “ensenya’ns a pregar”. No li diuen “ensenya’ns
una pregària”, com feien els altres rabins
o Joan el Baptista, que ensenyaven una
fórmula de pregària. Jesús no ensenya
una fórmula, entre altres coses perquè en
tenim dues, ja que a Joan 17 també n’hi ha
una altra. Quan Jesús fa la gran pregària
abans de morir diu: “Pare, ha arribat l’hora.
Glorifica el teu Fill perquè el teu Fill et glorifiqui. La vida eterna és que et coneguin
a Tu, únic Déu veritable, i a aquell que Tu
has enviat, Jesucrist. Jo t’he glorificat a la
terra, duent a terme l’obra que m’havies
encomanat. Ara glorifica’m Tu, Pare, al teu
costat, amb la glòria que jo tenia vora teu
abans que el món existís” (Jn 17,1-5). Això
és similar a “santifica el teu nom” del Parenostre. Santifica i glorifica són sinònims. I
a Joan 12, poc abans de la Passió, Jesús
diu: “Ha arribat l’hora, el Fill de l’Home serà
glorificat. Pare, glorifica el teu nom”. Jesús
no ens dóna una fórmula de pregària sinó
que ens ensenya a pregar, ens ensenya un
estil, una actitud, uns continguts fonamentals per pregar.
Un antic savi deia: “Digues-me com pregues i et diré qui ets”, és a dir, “digues-me
què tens al cap i et diré què faràs”, d’aquí la
importància d’ensenyar a pregar i ensenyar
què hem de dir en la pregària, perquè el
que tenim al cor i al cap després ho posem
en obra. Per això, Jesús ens ensenya a
demanar. Podria ensenyar a lloar, però
no. Fora de la gran exclamació de l’inici,
“Pare”, “Abbà”, tota la resta són peticions.
Jesús vol que demanem. Però si en la
mateixa introducció al Parenostre diu que
no hem de xerrar massa perquè el Pare ja
sap què necessitem, si ho sap, ¿per què
ens fa demanar? Perquè pregar demanant
ens fa pobres, ens fa romandre en el que
som. Perquè som pobres, el que passa és
que no ho volem saber, i ho tenim molt dissimulat i justificat, però ho som. Si Jesús
ens dóna paraules de petició fonamentals,

és per demanar l’essencial. Per viure no
necessitem res més que el que demanem
en el Parenostre.
Rerefons jueu
La pregària de Jesús està inspirada en
l’oració jueva. A la sinagoga es resava
una oració, el Qaddis, després de cada
moment important de la litúrgia, i també
en l’oració personal. Diu així: “Que sigui
engrandit i santificat el seu gran nom en el
món que ha creat segons la seva voluntat;
i que estableixi el seu Regne en vida vostra i en els vostres dies, en vida de tota la
casa d’Israel, aviat i en un temps proper”1.
I Jesús diu: “Santifica el teu nom i vingui
el teu Regne”. És lapidari, sobri, no diu
una paraula de més, i això té unes grans
conseqüències espirituals. Nosaltres, i els
jueus i els pagans del temps de Jesús,
acostumem a fer xerrameca. Jesús parla
poc, però quan parla diu coses essencials. Nosaltres teníem a Arenys un fraret,
fra Pere, un santet, un home de pregària, rude –perquè havia estat llenyataire
al Montseny–, treballava a l’horta, era un
home de profunda oració, i normalment
romania callat. Molt cordial, molt carinyós,
molt proper, però silenciós. Ara, quan fra
Pere parlava, tots quedàvem bocabadats
perquè el que deia era or pur. Les seves
paraules eren pastades en el silenci, la
reflexió, en la pregària, en el seny, i això
és el contrari de la nostra cultura, de la xerrameca i, per tant, de la superficialitat i la
buidor. I quan més parles, més buidor. I
la gent parla per tapar la buidor i el neguit
que té a dintre. Això Jesús s’ho carrega,
no va per aquí. A la versió del Parenostre de Mateu, es critica molt això, perquè
diu: “Quan pregueu no parleu per parlar,
com fan els pagans, que es pensen que
1. A.C.AVRIL i D.de la MAISONNEUVE, Oraciones
Judías, Verbo Divino 1990, p. 41.
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amb la seva xerrameca seran escoltats”.
Aquest no és un tema secundari. Jesús és
un home lapidari en les seves paraules,
breu. I nosaltres, quan organitzem actes
litúrgics, tendim a afegir, a anar afegint textos i paraules. Això és impur. Per pregar no
calen massa paraules, cal sinceritat, i amb
una simple fórmula repetida llargament es
pot pregar molt profundament.
Una darrera consideració. La gran
experiència de Jesús en relació a Déu és
la de ser Fill: “Aquest és el meu Fill, el meu
estimat, en qui m’he complagut” (Mt 3,17).
Aquesta experiència de filiació, d’intimitat,
d’ésser estimat incondicionalment pel Pare,
és a la que Jesús ens vol convidar. Ens
ensenya a ser fills i per això ens fa pregar
“Abbà”. El que tens al cap, al cor i a la boca
després es fa en la vida. I això Jesús ho
sap. Per això ens dóna paraules denses,
profundes i eficaces perquè arribem a ser
fills, a ser cristians.
Dues versions
Les dues versions que tenim del Parenostre, una a Mateu 6,9-13 i l’altra a Lluc
11,2-4 són semblants però no iguals. A
Mateu hi ha una petició de més (“que es
faci la teva voluntat”), per explicitar una
mica més les dues anteriors. Al principi,
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Lluc diu: “Quan pregueu digueu: Pare”.
I Mateu diu: “Pare nostre del cel”. Està
explicitant a la seva comunitat una mica
més, amb molt d’encert, perquè “Pare” pot
donar la impressió, en la cultura a la que
s’adreça l’evangelista, que és simplement
Pare en el sentit d’intimitat; i no, és pare
proper però transcendent, és pare del cel.
I és pare nostre, no pare meu. Aquests
matisos que posa Mateu d’una manera
molt delicada són molt interessants i per
això la tradició cristiana ha agafat la versió
de Mateu com a oficial.
El context
El context de l’Evangeli on està situat el
Parenostre és molt important. Cada evangelista posa l’accent en funció de la comunitat que té. El context de Lluc és d’oració. A Lluc li interessa moltíssim presentar
Jesús com un home que prega. Es retira
sovint a la muntanya, quan ha d’escollir
deixebles està pregant, quan baixa l’Esperit Sant en el Baptisme Jesús està pregant, quan ha de prendre decisions importants Jesús prega. Li interessa aquest
tema potser perquè la seva comunitat no
pregava gaire o no pregava bé. A Lluc, el
context previ al capítol 11 és molt interessant. Primer posa aquella conversa que
té Jesús amb el mestre de la
Llei, que li pregunta quin és
el manament més important,
Jesús li diu: “¿Què llegeixes
cada dia? ¿Què recites cada
dia?” I el mestre pronuncia
el Shemà: “Escolta, Israel, el
Senyor és el nostre Déu...”
El Shemà està molt a prop
del Parenostre, resumeix
molt bé el gran desig de
Jesús. I després, Lluc posa
l’escena de Marta i Maria,
com a model de deixeble als
peus de Jesús escoltant la
Paraula. Lluc està preparant

ja l’actitud del deixeble i de la pregària. ¿I
què li diu Jesús a Marta? “Marta, Marta,
estàs ocupada i neguitosa per moltes
coses quan només n’hi ha una de necessària”. Aquest és el pròleg del Parenostre.
Només hi ha una cosa necessària: la intimitat amb el Pare, perquè qui té intimitat
amb el Pare després és amable, solidari i
amorós amb els altres. L’única cosa necessària és aquesta, i el Parenostre és un condensat de l’únic necessari.
El context immediat al text del Parenostre és: “Una vegada Jesús pregava en un
cert indret i, quan hagué acabat, un dels
deixebles li digué: Senyor, ensenya’ns a
pregar, tal com Joan en va ensenyar als
seus deixebles”. I llavors Jesús diu: “Quan
pregueu digueu: Pare, santifica el teu nom,
vingui el teu Regne, dóna’ns el pa de cada
dia...” (Lc 11,1).
I al final del Parenostre diu: “Si algú
de vosaltres té un amic, i aquest el va a
trobar a mitjanit i li diu: “Amic, deixa’m
tres pans, que un amic meu ha arribat de
viatge, se m’ha presentat a casa i no tinc
res per a donar-li”, segur que no li respondrà de dins estant: “No m’amoïnis, la porta
ja és tancada i tant jo com els meus fills ja
som al llit...” (Lc 11,5-7). Recordem que
dormen en una única habitació i tots al

terra, per tant, si estàs al fons i has d’obrir,
has de trepitjar tothom i despertar-los, per
tant, és un enrenou. Però llavors diu Jesús:
“Jo us dic: demaneu i Déu us donarà, cerqueu i trobareu, truqueu i Déu us obrirà”.
Està exhortant a la pregària pesada. “Perquè el qui demana rep, el qui cerca troba
i al qui truca se li obre. ¿Quin pare d’entre
vosaltres si el seu fill li demana un peix,
en comptes de peix li donarà una serp?
Doncs si vosaltres que sou dolents doneu
coses bones als vostres fills, molt més el
vostre Pare del cel us donarà l’Esperit Sant
a vosaltres”. Tot el context del Parenostre
en Lluc, tant abans com després, és d’oració, de consells d’oració i d’insistència en
l’oració.
El context de Mateu és un altre. Acaba
el Parenostre dient: “Perquè si perdoneu
als altres les seves faltes, el vostre Pare
celestial també us perdonarà les vostres,
però si no els les perdoneu, el vostre Pare
no us perdonarà les vostres”. ¿Què vol
dir això? Posa l’accent en el perdó. Cada
evangelista té davant una comunitat amb
unes necessitats pastorals determinades
i cadascun posa el seu accent; sant Lluc
en la pregària i sant Mateu en el perdó.
Si mirem en altres llocs de l’evangeli de
Mateu, aquest tema li interessa molt. Tot
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el capítol 18 gira entorn d’aquest tema (70
vegades 7, l’ovella perduda...); la seva
comunitat deuria tenir aquest problema.
El Parenostre està situat al centre del
Sermó de la Muntanya. El Sermó de la
Muntanya té tres capítols, 5, 6 i 7. Al mig
del capítol 6 està el Parenostre. I les paraules “Pare celestial”, al llarg del Sermó, apareixen set vegades abans i set vegades
després del Parenostre. Aquest tema li
interessa molt a sant Mateu: Déu és Pare
celestial.
El Sermó de la Muntanya té el següent
esquema general. Primer les Benaurances, després les antítesis, “se us va dir
però jo us dic”. I després hi ha tot el capítol 6, sobre el secret, on es parla de l’almoina, la pregària i el dejuni. La idea és la
de no fer les coses perquè et vegin, sinó
en secret, perquè “el teu Pare celestial,
que veu en el secret, t’ho recompensarà”.
Això ho diu perquè s’adreça a judeo-cristians, de cultura jueva. I parla d’hipòcrites,
referint-se als fariseus, als massa religiosos. Diu: “Quan pregueu no sigueu com els
hipòcrites, que els agrada posar-se drets
i parlar a les sinagogues i a les cantonades de les places perquè tothom els vegi.
Us asseguro que ja tenen la recompensa.
En canvi tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca’t amb pany i clau i
prega al teu Pare present en els llocs més
amagats, i el teu Pare que veu el que és
amagat t’ho recompensarà” (Mt 6,5-6). La
casa jueva era una cova. A Natzaret era
així. Hi havia una sola sala amb una petita
habitació que feia de magatzem. “Tanca’t
allà amb pany i clau, que ningú ho sàpiga,
i prega al Senyor en el secret”. Aquest és
el pròleg. “I quan pregueu, no parleu per
parlar, com els pagans: es pensen que
amb la seva xerrameca es faran escoltar.
No sigueu, doncs, com ells, que bé sap el
vostre Pare de què teniu necessitat abans
que li ho demaneu. Vosaltres, pregueu així:
Parenostre del cel...”.
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Veiem que segons el context, el Parenostre pren un color o un altre. I podem
comprendre les necessitats de la comunitat
a qui va adreçada.
Les paraules del Parenostre
Abbà. És una paraula aramea. S’ha
conservat en l’evangeli en la llengua original
perquè és com Jesús la pronunciava. Abbà
és la paraula que adrecen els nens al seu
pare. És l’equivalent al nostre papa o papà.
Denota total confiança, estar en les mans
del Pare. A la nostra cultura això s’identifica
amb tendresa, confiança, protecció. Però
en la cultura de Jesús no és simplement
això, aquest és sols un aspecte. Pensem
que la societat del segle I, jueva i romana,
és patriarcal, al pare se li deu reverència i
obediència. I, aquest aspecte també està
dins del terme “Abbà”. Una profunda intimitat, una gran confiança i saber-se estimat,
però amb gran reverència i disposició a
l’obediència.
A les pregàries de Jesús que hi ha a
l’evangeli, en totes es conserva aquesta
paraula aramea: “Us enalteixo, Abbà,
Senyor del cel i de la terra, perquè heu
revelat aquestes coses als petits” (Mt
11,25). I a Getsemaní també: “Abbà, si pot
ser aparta de mi aquest calze” (Mt 26,39).
Santifica el teu nom.
¿Què vol dir santificar el nom? Nosaltres ho resem en passiva “sigui santificat el
vostre nom” però en l’original està en veu
activa. El grec diu “santifica el teu nom”.
Hem dit al principi que aquest és el gran
desig de Jesús i és com el pròleg del Parenostre: Santifica el teu nom, que el teu nom
sigui sant. El sant és el qui s’assembla més
a Déu en criteris i en actituds. El sant és
qui estima, qui dóna la vida, l’humil, el bo
segons el cor de Déu. Santifica el teu nom
vol dir: mostra’t com a sant, mostra’t com
a bo, mostra’t com el qui ets. Perquè el
nom, en la cultura jueva, vol dir l’essència

de la persona. I el nom de Déu es revela
en el que fa. El nom de Déu és Déu en
tant que es revela actuant. No és l’essència
de Déu, que Déu no comunica mai. No el
podem conèixer, sempre queda en el misteri. Recordem que a la vocació de Moisès
(Ex 3), quan aquest li pregunta quin és el
seu nom, Déu pronuncia una frase elusiva
“Jo sóc el que sóc”, és a dir, que no pots
saber el que sóc. A la Bíblia, el nom de Déu
és Déu en tant que es manifesta salvant.
A Ezequiel 36,22 el poble està a l’exili,
a punt de ser alliberat, i diu Déu a través
del profeta: “No ho faig perquè us ho hàgiu
merescut, ho faig pel meu sant nom que
vosaltres heu profanat”. I diu: “Jo santificaré el meu gran nom quan us tregui de
l’exili i us porti a la vostra terra. Us aplegaré
de tots els països i us portaré a la vostra
terra. Us donaré un cor nou i posaré un
esperit nou dins vostre”. Però fixem-nos
que clara és l’expressió: “Jo santificaré el
meu nom quan us alliberi de l’exili”. Santificar el nom vol dir manifestar-se com a

salvador. I primer ser-ho, ser sant. “El seu
nom és sant” diu Maria en el Magníficat:
“La meva ànima magnifica el Senyor, el
meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. El seu nom és sant i l’amor que
té als qui creuen en Ell s’estén de generació en generació” (Lc 1,46-50). El seu
nom és sant, vol dir que la seva santedat
es manifesta amb l’amor que Ell té pels qui
creuen en Ell. En el Magníficat Maria representa el Nou Israel. Recorda les gestes de
Déu a l’Antic Testament, que reben la seva
plenitud en Maria. Santificar el Nom, mostrar-se com a sant, vol dir manifestar-se
com a Salvador.
Vingui el teu Regne.
És una altra manera d’explicar el “santificat”. Aquí cal explicar què és el paral·lelisme
sintètic. La poesia hebrea sempre és duplicada, els versos van de dos en dos, amb el
verset següent s’explicita, es matisa l’anterior.
Per exemple: “El seu nom és sant, i l’amor
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que té als qui creuen en Ell”, està dient el
mateix amb dues frases sinònimes. En aquest
sentit, “santifica el teu nom” i “vingui el teu
Regne” són complementàries. I Mateu encara
ho explica més: “Que es faci la vostra voluntat”. Són tres maneres de dir una cosa tan
densa que amb una sola frase no es podria.
El Regne de Déu és de Déu, Regne del
cel és el Regne on habita Déu. I aquest
Regne ha baixat a la terra. És la gran notícia de Jesús, que el Regne del cel ha baixat
a la terra amb Ell, no del tot, però ja sí realment. Aquesta és la gran notícia. El Regne
no és una construcció nostra ni és quelcom
que es fa aquí. El Regne és aquella realitat que irromp amb Jesús, és escatològic,
de les darreries, del cel. Quan demanem
que el Regne vingui, estem demanant que
vingui a nosaltres l’escatologia, la beatitud
del cel, la joia del cel aquí a la terra. Estem
demanant això: que el cel definitiu vingui a
la terra. Ja ha irromput amb Jesús i continua irrompent en la comunitat cristiana, si
no ens tanquem a l’acció de l’Esperit Sant,
i arribarà en plenitud a la fi dels temps. El
Regne ha vingut ja amb Jesús, el Regne
ve ara amb el Ressuscitat, a la meva vida,
i el Regne vindrà definitivament.

Quan algú, o una petita comunitat, cerca
honestament la voluntat de Déu i la fa, el
cel es fa present a la terra, perquè el cel
és el “lloc” on es fa la voluntat de Déu. És
simple, però costa molt. Nosaltres sabem
el que hem de fer i volem fer la nostra
voluntat. El mateix Jesús a Getsemaní
ens mostra l’actitud crucificada del cristià.
Ell demana que passi aquest calze, que
no hagi de beure aquest destí, si pot ser,
però “que no es faci la meva voluntat sinó
la vostra”. Aquesta és la millor pregària que
podem fer: que no es faci la meva voluntat.
Quan hi ha desgràcies, dificultats, malalties..., la temptació és dir: “Senyor, treu-me
la malaltia”, en lloc de dir: “Dóna’m paciència per aguantar la teva voluntat”. Aquesta
hauria de ser la pregària cristiana.
Fins aquí el nucli de les primeres tres
peticions, que sintetitzen el gran desig de
Jesús: Que Déu sigui Déu. Que sigui el
rei. Que sigui el sant. Que es faci la seva
voluntat. Que l’absolut de la meva vida
sigui Déu.
Les altres peticions són per a nosaltres,
per demanar les tres coses essencials que
necessitem a la vida: el pa, el perdó, i evitar la temptació.

Que es faci la teva voluntat.
És una altra explicació pedagògica, catequètica, pels cristians de Mateu. Com que
són jueus, posen molt l’accent en l’ètica.
Els catòlics som bastant jueus, posem
l’accent en el que hem de fer, en l’ètica,
en la moral. I, en aquest sentit, que se’ns
inviti a dir que es faci la vostra voluntat és
una mica de correcció a aquesta voluntat
moral que tots tenim a dintre, especialment
els jueus. ¿Què vol dir, doncs, que es faci
la voluntat de Déu, que com al cel es faci
aquí a la terra? El cel és l’estat en què es
fa la voluntat de Déu. Per això, hi ha pau,
hi ha cordialitat, hi ha joia. Aquí a la terra,
de moment no. Però quan algú fa la voluntat de Déu omple de perfum la comunitat.

Doneu-nos el pa de cada dia.
El pa és l’aliment bàsic en la nostra cultura mediterrània. Jesús va multiplicar el
pa, com el mannà en el desert. No podem
viure sense pa. A l’Èxode, diu que no l’acumulem, que amb el pa d’un dia ja en tenim
prou. I Jesús també va per aquí, per això
ens fa demanar el pa de “cada dia”. També
al Deuteronomi es diu: “No sols de pa viu
l’home, sinó de tota paraula que surt de la
boca de Déu”. Per tant, la Paraula també
és pa que alimenta. I a Joan 6, que és una
gran catequesi sobre l’Eucaristia, comença
parlant del mannà i després diu “jo sóc el
pa de vida”. La Paraula és el pa que necessitem i, en darrer terme, és l’Eucaristia.
Demanar el pa de cada dia és demanar
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això, el pa físic i el de l’ànima sense el qual
el pa físic no serviria de res.
Perdona els nostres deutes tal com
nosaltres perdonem.
Hom està temptat de dir “ensenya’ns a
perdonar tal com tu perdones”, però el text
no diu això. Si no ho diu, no el podem tergiversar. ¿Què significa això? Aquí hi ha la
llei del boomerang: allò que facis a un altre
és com si t’ho fessis a tu. Si tu insultes,
t’estàs ferint a tu mateix; si tries la violència, t’estàs ferint a tu. Si tu perdones estàs
perdonat. No oblidem que som imatges de
la Trinitat, som éssers trinitaris, som relació
amb Déu, amb nosaltres mateixos i amb
els altres. Si en alguna d’aquestes relacions som incisius o justiciers, ho serem en
les tres. Si sóc molt exigent amb els altres,
és perquè ho sóc amb mi, i perquè tinc un
Déu que m’exigeix molt. Si jo tinc un Déu
que m’estima incondicionalment, estimaré
incondicionalment els altres i m’acceptaré

a mi tal com sóc. La disposició a perdonar l’altre és condició d’honestedat. ¿Com
puc demanar el perdó a Déu si jo no tinc
la predisposició a perdonar l’altre? Abans
necessitaré la força de l’Esperit per perdonar, molta força, perquè costa perdonar,
però si jo no tinc la predisposició, no puc
demanar el perdó. Hi ha una paràbola a
Mateu 18, 23-25, que narra com un deutor
que devia molts diners a un administrador,
va a veure’l perquè el crida per pagar el
deute, el suplica i al final l’administrador es
compadeix d’ell i li perdona el deute. Llavors aquest, tot content, quan surt, es troba
a un altre que li devia cinc denaris i l’escanya tot cridant “torna’m el que em deus...!”.
¿Què ha passat aquí? ¿Què ha passat al
passadís del palau...? Que s’ha oblidat
del molt que se li ha perdonat. Així som
nosaltres. Som deutors. A Déu li devem
la vida, la salut, la família, els estudis...,
li devem el molt que ens perdona..., i ens
n’oblidem. Ens oblidem fàcilment. La Bíblia
diu: “Recorda, Israel, tot el que Déu ha fet
per tu” (Dt 8,2). I com que m’he oblidat del
que Déu m’acaba de perdonar, per això
exigeixo tant als altres. Si jo fos conscient
del molt que dec i que se m’ha perdonat
per gràcia, seria més comprensiu amb els
altres. Aquest és el rerefons que pot explicar una mica aquest verset del Parenostre.
No permetis que caiguem en la temptació.
¿Què vol dir? Parla de la temptació, no
de les temptacions. La temptació és dubtar
de Déu, dubtar de la seva existència, de la
seva actuació. L’Èxode és una escola de
vida cristiana permanent, un paradigma, un
model de la vida. Quan Israel surt alliberat
per Déu de l’esclavatge egipci, comença a
caminar tot content cap al desert. S’imaginaven que sempre seria així, que Déu
aniria fent miracles constantment, que el
desert seria un paradís, perquè Déu estava
amb ells. I, en el fons, ho pensem tots,
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perquè si no, quan ve una malaltia o una
desgràcia, ¿per què ens enfadem?, ¿per
què pensem que no pot ser, que la vida ha
de ser un paradís? L’Èxode és una escola
d’espiritualitat permanent. Israel pensava
que la travessa de l’Èxode cap a la terra
promesa seria bufar i fer ampolles. ¿Què
va passar quan va començar la set, la calor,
la gana, el perill? ¿Què va passar a Massà
i Meribà? Van dubtar de Déu. A Èxode 17,
quan falta aigua exigeixen a Moisès que
els en doni. Això fa Israel, exigir com un
nen. I llavors ve la gran pregunta, quan hi
ha fam i hi ha set: “¿Déu és amb nosaltres o no hi és?” Aquesta és la temptació,
dubtar de Déu quan hi ha dificultats. Hi ha
moltes persones que el seu ateisme els
ve d’una desgràcia familiar no païda. La
temptació és això. I si llegim el salm 94,
diu: “No enduriu els vostres cors com el dia
de Massà i Meribà en el desert, quan van
posar-me a prova els vostres pares i em
temptaren tot i haver vist les meves obres”.
Em temptaren els vostres pares perquè no
hi havia aigua, ni hi havia menjar. Fixemnos que Déu, com que Israel és un infant
encara, cedeix a les exigències dels seus
fills, els dóna aigua de la roca, els dóna les
guatlles i el manà. Però Jesús, a les temptacions de Mateu 4, no cedeix. “Converteix
les pedres en pans”. I no. Jesús, que és el
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Nou Israel, aguanta i viu de fe. I a la creu,
que és la temptació suprema: “Si ets fill
de Déu baixa de la creu i creurem”. Tot
l’ateisme modern està dient això. I l’ateu
que tenim a dintre també. I és terrible. “Si
ets fill de Déu, demostra’ns-ho, baixa de la
creu”. Aquesta és la temptació. I Jesús no
va baixar de la creu. Demanem coses molt
serioses en el Parenostre. No ens deixis
caure en dubtar de Tu. Que la dificultat no
ens faci perdre la fe.
Hem dibuixat una mica, amb traços
gruixuts però sòlids, el nucli del missatge
de Jesús. Resant-lo en profunditat i tenint
en compte aquestes pinzellades, pot enriquir-se una mica la nostra pregària. Resant
el Parenostre sintonitzem, fem nostres els
sentiments de Jesús i, quan un té a dintre
els sentiments de Jesús, les accions i les
paraules li surten com les de Jesús.
Podem dir que el Parenostre és un condensat de tot l’Evangeli. H. Schürmann,
biblista alemany, diu que el Parenostre és
la clau per a comprendre la predicació de
Jesús. I la predicació de Jesús revela el
sentit del Parenostre2.
2. HEINZ SCHÜRMANN, Padrenuestro, Secretariado Trinitario, Salamanca 1982, p. 9.

Espai Bíblic - Teològic
El Jesús de la història
L’anunci del Regne
Fra Josep Manuel Vallejo

J

esús recorria tot Galilea guarint, predicant a les sinagogues i anunciant
que el Regne de Déu venia amb Ell
(Mc 1,15). Això és, bàsicament, què feia
Jesús. Tot i que els evangelis ens transmeten l’esdeveniment de Jesús amb el
que feia, interpretat a la llum de la Resurrecció. Els evangelis fonamentalment ens
diuen que Jesús és el Fill de Déu, que
aquell que caminava per Galilea, que
guaria i predicava, és el Ressuscitat que
han experimentat vivent els testimonis.
Però ho fan narrant la història de Jesús.

I mirant l’evangeli amb els criteris d’historicitat que fan servir els historiadors2, podem
veure que les coses són molt segures.

Volem provar que hi ha història en els
evangelis, que no és un mite, ni és un
invent dels apòstols, sinó que el que descriu l’evangeli són coses que van passar,
interpretades a la llum de la Resurrecció,
però que van succeir en la història. És a
dir: els fragments que ens narra l’evangeli
contenen gestos i paraules que Jesús va
pronunciar i va fer. Això ho podem veure
de moltes maneres. Una de les més importants revela que el material que contenen
els evangelis és molt antic, que ve de la
font Q1. Per exemple, quan Jesús diu: “Si
jo trec dimonis pel dit de Déu, és que el
Regne ha arribat a vosaltres” (Lc 11,20),
aquesta expressió, “el dit de Déu” és molt
arcaica, quasi està dita en arameu. Aquí
tenim un text antiquíssim, a tocar de la tradició de Jesús.

Criteris d’historicitat
El primer criteri és el de testimoni múltiple: si d’un esdeveniment tenim diverses
fonts independents que el citen, aquest
esdeveniment ha de ser històric. És com
en un judici: si d’un fet tenim cinc testimonis independents que no es coneixen entre
ells, allò ha de ser cert. Per exemple, el fet
que Jesús va parlar del Regne de Déu es
troba en Marc, en Q, en la tradició pròpia
de Mateu, en la pròpia de Lluc i en Joan.
La presència del fet en cinc fonts independents fa irrefutable la seva autenticitat.
Hi ha un altre criteri anomenat de dificultat que té en compte els esdeveniments
narrats que van contra els interessos dels
cristians que escriuen. Si els esdeveniments narrats, per exemple el Baptisme
de Jesús, va contra els interessos apologètics dels cristians, allò ha de ser veritat. De
cara als cristians que ja saben que Jesús
és el Fill de Déu, el Messies, i, per tant,
una persona divina a magnificar, dir que
l’ha batejat un que és inferior a Ell que no
té pecats, no quedava bé; això va contra
els interessos apologètics dels cristians.
Llavors, ha de ser veritat.
El criteri de discontinuïtat diu que si
els fets que es narren no poden derivar-se

1. És el recull de dites i gestos de Jesús anterior als
evangelis, d’on aquests prenen el material.

2. J.P.Meier, Un judío marginal. Nueva visión del
Jesús histórico, tomo I, Ed.Verbo Divino 2000,
p.184.
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ni del judaisme ni de l’Església primitiva,
han de ser certs. Per exemple, que Jesús
digués “Abba” al seu Pare és una novetat
radical en el judaisme. Ningú, en tot l’Antic
Testament, s’havia atrevit a dir a Déu
“Abba”. Per tant, això, que a més està en
arameu, ha de ser veritat.
Un altre exemple, en aquesta línia: El
rebuig del dejuni per part dels deixebles
(Mc 2,18-22), això va contra els costums
jueus, ha de ser veritat. Que Jesús era
golut i bevedor, que diu l’evangeli, encara
que sigui exagerant, ha de ser veritat perquè deixa malament Jesús, va contra els
interessos apologètics dels cristians.
Que Jesús es posi tan fort amb el
divorci (Mc 10,2-12) ha de ser veritat. És
històric, perquè entre els jueus això no hi
era. El celibat de Jesús ha de ser històric,
perquè estava molt mal vista la virginitat
en el món jueu3.
Tenim criteris interns a l’evangeli que
ens donen fe que hi ha molt de material
històric. Ens ve redactat i interpretat a la
llum de la Resurrecció, però tot el material
que han rebut els evangelistes són gestos
i paraules de Jesús.
3. J.Gnilka, Jesús de Nazaret. Mensaje e historia,
Herder 1995, p.219
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Les accions de Jesús
¿Què va fer i què va dir Jesús? Això
ens interessa molt perquè, com després
descobrirem que el que ho va fer i ho va
dir és el Fill de Déu, ens interessa molt
saber què va fer i què va dir. Després de
la Resurrecció adquirirà un relleu molt més
gran perquè qui va dir això i qui ho va fer
resulta que és Fill de Déu.
¿Què fa, doncs, Jesús al llarg de la seva
vida pública? El primer que fa és aplegar
companys. No s’ho fa sol. Com diu Marc
3,14: “N’escollí dotze perquè estiguessin
amb Ell i enviar-los a predicar”. La comunitat, la fraternitat és inherent a la vida cristiana i a la predicació. I després els envia de
dos en dos. No s’ho va fer sol. L’evangeli
de Marc sempre remarca que “Jesús va
amb els deixebles...”.
La segona cosa que fa Jesús i la més
important: guarir, alliberar, sanar. Abans
de predicar, o al mateix temps, Jesús guareix i allibera de les malalties i perdona
pecats.
La tercera cosa que fa Jesús és sopar
amb la gent, àpats amb tothom. Forma
part d’una bona part de la seva vida
pública. Jesús s’entaula amb la gent,
com a signe d’amistat, s’entaula amb
tothom: pecadors, deixebles, fariseus...

significant així que són els seus amics.
I la quarta, quan predica, explica paràboles; no fa sermons, sinó que explica
paràboles ambientades en la vida quotidiana de Palestina, narracions que permeten als oients identificar-se amb els
personatges i captar existencialment l’ensenyament de Jesús.
EL REGNE DE DÉU
Totes aquestes accions de Jesús signifiquen que el Regne de Déu es fa present.
Aquestes quatre activitats són llegides pels
qui les reben, com anuncis del Regne de
Déu. Jesús no anuncia el Regne de Déu
sols predicant, sinó que l’anuncia amb gestos salvífics, esdeveniments guaridors. El
Regne de Déu és allò que passa quan
Jesús actua, quan Jesús s’atansa, quan
Jesús es fa present. No és correcte dir que
construïm el Regne de Déu, en tot cas es
construeix la comunitat, l’Església, però el
Regne de Déu és un esdeveniment que
succeeix quan Jesús es fa present. Per
això, al principi de la predicació de Jesús,
Marc dirà: “Jesús vingué a Galilea dient: El

Regne de Déu s’atansa, convertiu-vos...”
(Mc 1,15). El Regne de Déu s’atansa amb
Jesús, amb el que fa Jesús.
El Regne de Déu no és simplement “el
Regne”, sinó que és “de Déu”, és l’arribada
escatològica del Cel a la Terra. La irrupció
del Regne de Déu enmig del món és l’entrada de l’escatològic –el que és definitiu,
el Cel– en el temps. Amb Jesús ha entrat
l’eternitat en el temps, i el seu objectiu és
convidar-nos al Cel.
El Regne de Déu no és ni un projecte de
Jesús, ni és una organització cívico-social,
tampoc no és una cosa purament espiritual.
El Regne de Déu és el Cel que comença
a caminar per la Terra i al que se’ns convida gratis. Aquesta és la bona notícia del
Regne, que no cal ser perfecte, que no cal
ser bo, que no cal ser un virtuós per ser
acceptat a la taula del Regne, sinó que ve
com un regal, com una convidada des del
Cel per a nosaltres a través de Jesús.
Si el nucli de la predicació de Jesús
està lligat al Regne de Déu, ens interessa
saber què significa Regne per als qui ho
escolten, perquè Jesús no ho explica mai,
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i també ens interessa saber què significa
de Déu, o del Cel.
¿Què significa Regne de Déu o que Déu
regni?
Significa que Déu es manifesta com un
rei bo. És un acte, és dinàmic, no és una
cosa. Recordem que, en les Paràboles,
Jesús no diu mai què és el Regne de Déu.
És semblant a un home que ha trobat un
tresor en el camp i ven tot el que té (Mt
13,44). Tota aquesta escena dinàmica és
al que s’assembla el Regne de Déu. El
Regne de Déu no s’assembla al llevat,
s’assembla “a una dona que posa el llevat dins de la pasta i quan la cou la pasta
puja” (Mt 13,33). Tota aquesta narració, tot
aquest esdeveniment s’assembla al Regne
de Déu. El Regne és dinàmic, és quelcom
que succeeix, no es pot definir.
Si Regne de Déu significa que Déu
regna, que actua com un rei bo, ens interessarà saber com era un rei bo a l’Antic
Testament per tal de comprendre el terme
Regne. ¿Quin és l’ideal del rei bo a l’Antic
Testament? El model és el rei David, l’Ungit
del Senyor. Això ho explica d’una manera
magnífica Jacques Dupont al seu estudi
sobre les Benaurances:
•• La missió del rei era assegurar la llibertat dels seus súbdits i protegir-los dels
enemics externs. El rei defensa al seu
poble, té garantia de seguretat.
•• El rei té cura dels febles. El rei bo té
cura que els poderosos no oprimeixin
els febles, els pobres, els oprimits, els
orfes i les vídues. El rei bo de l’Antic
Testament és el protector dels pobres.
Per això Jesús, anunciant el Regne el
primer que fa és cuidar-se dels pobres,
dels que no tenen defensor.
I això es pot veure en molts textos: quan
Déu actua a favor del poble per salvar-lo,
es diu: “És el nostre rei”, o “Déu regna”. Per
exemple, a Èxode 15, quan els israelites
passen pel Mar Roig, s’entona el càntic de
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Míriam i, al final, quan s’indica que Déu els
ha salvat, diu el text: “El Senyor és rei per
sempre més”. El Senyor és rei quan salva
del perill, quan allibera.
Al salm 146 trobem: “El Senyor es manté
fidel per sempre, fa justícia als oprimits...
El Senyor deslliura els presos, el Senyor
dóna la vista als cecs. El Senyor redreça
els vençuts. El Senyor estima els justos.
El Senyor regna per sempre”. Quan Déu
té cura dels pobres i els allibera, regna,
perquè se sembla a la imatge de rei bo que
tenien a l’Antic Testament.
Al Deuteroisaïes hi ha un altre text interesantíssim a partir del capítol 40 on es
narra la promesa del retorn de l’exili. El
poble està oprimit a l’exili, ho ha perdut tot
i se li anuncia l’alliberació a través d’una
imatge bellíssima, poèticament preciosa:
un herald que va davant anunciant la bona
nova que Déu ve al seu poble a alliberar-lo.
A l’herald, en grec se li diu “euangelitzomenos”, el que evangelitza, el que anuncia la
bona nova. És l’herald del gran rei. I “evangelitzar” és l’acte d’alliberar i de promoure
alegria, anunciar la bona notícia. Fixemnos què diu l’herald d’aquest gran rei que
precedeix el retorn de Jahvé a Sió:
“Què en són de bells per les
muntanyes els peus del missatger
que anuncia la pau, que porta bones
noves, que anuncia la salvació dient a
Sió “el teu Déu regna” (Is 52,7).
Déu que allibera el seu poble de l’exili i
el condueix de nou, com en un nou èxode
a la terra promesa, regna, actua com un rei
bo. I aquesta idea de l’herald que anuncia la
salvació dient a Sió “el teu Déu regna” s’assembla molt a l’inici de l’evangeli de Marc,
quan diu: “Jesús s’encaminà cap a Galilea
dient “El Regne de Déu s’atansa, convertiu-vos i creieu en l’evangeli”. De manera
que Jesús es converteix en aquest herald
del nou rei, del Senyor del Cel, que anuncia
les bones noves, i no només les anuncia
sinó que les realitza amb la seva acció.

¿Què significa del Cel?
Jesús no sols predica el Regne sinó el
Regne del Cel, el Regne de Déu. D’entrada, significa que és escatològic, que
introdueix el Cel a la Terra. I el que fa
Jesús: guarir, sopar amb els pecadors,
escollir 12..., té molt a veure amb la irrupció del Regne de Déu a la Terra. Irrupció,
aquesta és la paraula. El Regne irromp
amb Jesús, es fa present, és un esdeveniment, és dinàmic. És a dir, el Regne
de Déu està lligat a la persona de Jesús,
ve amb Ell; no és Ell el Regne de Déu,
tampoc no ho és la seva obra. El Regne
de Déu és allò que passa quan Jesús
s’atansa i actua.
Acompleix les promeses
Els oients de Jesús entenien o podien
entendre que era del Cel perquè acomplia
les promeses escatològiques de l’Antic
Testament.
A Isaïes 35 es parla de la promesa del
retorn de l’exili: “Llavors, quan Déu alliberi
el seu poble, es desclouran els ulls dels
cecs i les orelles dels sords s’obriran. Llavors el coix saltarà com un cérvol i la llengua del mut cridarà de goig” (Is 35,5-6).
¿No és semblant això al que feia Jesús?
Aquest és l’anunci, i el que fa Jesús és
l’acompliment. Quan Joan el Baptista
està a la presó i fa preguntar a Jesús:
“¿Ets tu el qui ha de venir o n’hem d’esperar a un altre?” Jesús respon: “Aneu a dir
al vostre mestre que els cecs hi veuen, els
coixos caminen i els sords hi senten, i que
els pobres són evangelitzats” (Mt 11,4-5).
Per tant, Jesús diu a Joan Baptista que
les promeses d’Isaïes s’estan complint
amb la seva obra. Però aquest text acaba
dient: “I feliç el qui no s’escandalitzi de mi”.
¿Per què ho diu això? Joan Baptista potser esperava un altre Messies, més potent,
més polític, més teocràtic, i Jesús, arribat
com un simple fuster, comença a guarir
quatre cecs i tres paralítics, no a tots. Els

signes de Jesús, quan compleixen les promeses de l’Antic Testament, són petits, no
són evidents. Aquesta és la forma de fer de
Déu: no s’imposa, és suau, és petit. Suggereix la fe però no la imposa.
Les guaricions de Jesús eren signe
del compliment de les promeses que ja a
l’Antic Testament, sobretot Isaïes, s’havien
plantejat. La persona immersa en l’Antic
Testament podia entendre perfectament
els gestos de Jesús com a signes que ell
era “el qui havia de venir”.
Els àpats
Hi ha un text preciós d’Isaïes que diu:
“En aquesta muntanya el Senyor de l’Univers prepararà un banquet per a tots els
pobles, un banquet de plats gustosos, de
vins clarificats. Ja no hi haurà més mort. Ja
no hi haurà patiment” (Is 25,6). Està parlant del Cel. És una promesa escatològica
i ho planteja com un banquet per a tots els
pobles. Jesús, sopant amb tothom, està
acomplint aquestes promeses. El que sorprèn de Jesús és que se’n va a sopar amb
els pecadors, amb Zaqueu, amb Mateu,
amb els publicans, pecadors públics,
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dient així que els pecadors també són fills
d’Abraham, també són amics seus. I els
religiosos del temps, els fariseus, el critiquen per sopar amb persones indignes. És
el que deia Jesús: Els sans no necessiten
metge. Jo me’n vaig amb els malalts que
sí que necessiten metge. Vosaltres, com
que esteu sans, no em necessiteu, però
els pecadors sí. És una ironia tremenda.
Jesús, amb els àpats que comparteix
amb tothom, està acomplint les promeses
escatològiques de l’Antic Testament.
I quan Jesús parla del Cel, sempre parla
d’un banquet. Recordem aquella paràbola
de Lluc 14, que planteja un rei que convida els seus al seu banquet de noces i un
no pot perquè s’ha de casar i un altre no
pot perquè ha d’anar amb la vaca, l’altre
té feina... i, com que els convidats s’excusen (jueus), el rei convida tothom que
està a les places i a les portes de la ciutat, esguerrats, malalts, bons i dolents i
diu: “L’habitació s’omplí de convidats”. És
una paràbola del Regne de Déu. Estem
convidats tots, i els que se’l mereixien o
es pensaven merèixer-se’l, no volen venir.
Això és una gran bufetada de Jesús per a
la religiositat farisaica del seu temps.
La imatge del banquet realitza l’ideal
del Regne de Déu de Jesús, ens descriu
el Cel. Quan hom pregunta: ¿Com serà la
vida eterna? Doncs, sols cal mirar l’evangeli. No serà la visió beatífica que a vegades se’ns ha predicat. De veure, res. Beure
sí, menjar i beure en una festa sense fi. I
recordem que el banquet, en el món semític, dura set dies. La metàfora és magnífica.
Els 12 apòstols
En temps de Jesús s’esperava que el
Messies reunís de nou en el Cel les dotze
tribus d’Israel. Jesús, escollint dotze, realitza una paràbola vivent de la reunió de
les dotze tribus d’Israel. Ens està dient “el
temps s’ha acomplert”, és una paràbola
del Cel.

22

CATALUNYA FRANCISCANA

La història d’Israel és la història de les
divisions. Fora de David que va unificar
les tribus, després de Salomó tot són trencadisses. El regne del Nord i el del Sud,
després Assíria envaeix el regne del Nord
i desapareix, després Babilònia envaeix
Judea i no en queda res. És a dir, és la
història de les divisions, particions i disgregacions. El que fa Déu en el retorn de
l’exili és: “Us aplegaré d’entre els pobles
estrangers, us portaré a la vostra terra...”
(Ez 36). Torna a aplegar la dispersió del
poble. I el Messies, en temps de Jesús, era
esperat com aquell que reuniria de nou les
dotze tribus d’Israel. Quan un apòstol pregunta a Jesús com serà el Cel, diu: “Si feu
això, estareu amb mi asseguts en dotze
trons”. Per tant, la imatge de dotze tribus
reunides al voltant de Jesús és una imatge
del Cel. Jesús, reunint dotze apòstols, està
fent una paràbola, un inici del Regne del
Cel a la Terra.
Resumint. Tenim tres grans gestos de
Jesús que signifiquen que el Cel comença
a caminar a la Terra, que el Cel ha irromput ja a la Terra, que els temps definitius
han entrat a la història (guaricions, àpats,
els 12). Aquest és el missatge fonamental
de l’evangeli de Jesús. Per tant, Regne
(com un rei bo de l’Antic Testament que
allibera, guareix i té cura dels pobres),
del Cel (perquè acompleix les promeses
escatològiques).
EL REGNE DE DÉU ÉS SEMBLANT A...
I ¿com és el Regne de Déu? Jesús
ho explica a través de paràboles, explica
a què s’assembla. No diu mai què és el
Regne de Déu, queda en el misteri, perquè
a Déu no se’l pot definir. Però sí es pot dir
a què s’assembla, aproximar-lo. Amb el
Regne de Déu “passa com” amb un home
que troba un tresor amagat en el camp:
ven tot el que té per comprar aquell camp.
S’assembla a aquell esdeveniment, perquè
és dinàmic. O el Regne de Déu s’assembla

a un sembrador que sortí a sembrar, i una
llavor caigué en terra bona, l’altra caigué
al camí i altres van caure al cards i l’ofegaren..., s’assembla a tot aquest esdeveniment. O el Regne de Déu s’assembla a un
pagès que va preparar la terra, va sembrar
la llavor, la va regar, després se’n va a dormir i, sense saber com, la llavor germina,
creix i dóna fruit. Sense que sàpiga com.
Això és fonamental. En l’educació dels fills
o en fer catequesi amb joves, en predicar,
sense que sapiguem com, el Regne de
Déu creix en el cor de les persones. Però
no som nosaltres els qui ho fem, sinó Déu.
Jesús té moltes paràboles en què va
aproximant això: a què s’assembla el
Regne de Déu. I quan es diu aquesta
paraula “s’assembla a” o “és semblant
a”, s’utilitza un terme grec, “omoia”, que
sona a homotètic. Si tu tens un triangle, i
vols fer un triangle homotètic a aquest, has
d’agafar un punt, traçar rectes pels vèrtexs
i fer paral·leles al triangle. Aquells dos triangles són homotètics, semblants. Un és
més gran que l’altre, però tenen la mateixa
forma. Això vol dir Jesús quan diu que el
Regne de Déu “s’assembla a” (omoia). El

Regne de Déu és semblant al que passa
a les paràboles però més gran.
Jesús diu moltes coses: El Regne s’assembla a un rei que va convidar al banquet
de noces i els convidats no volien anar;
s’assembla a un propietari que va sortir de
bon matí a llogar treballadors per a la seva
vinya i després surt al migdia i surt a mitja
tarda, i torna a sortir quan falta una hora i
després, a l’hora de cobrar, paga igual al
qui ha treballat una hora que al qui n’ha
treballat dotze (Mt 20).
Així és el Regne de Déu. Així són els
criteris del Regne de Déu, els criteris del
Cel; però, és clar, ens els porta Jesús a
la Terra i no ens els creiem. El Regne de
Déu és com aquest món, però a l’inrevés:
allà manen els pobres, els últims són els
primers, aquí tothom busca el seu interès
i allà es busca l’interès de l’altre... És tot
a l’inrevés. Aquesta paràbola (Mt 20) ens
mostra això: que els criteris del Regne de
Déu no són els d’aquest món. O el Fill Pròdig, per exemple. Se sol dir que Jesús, a
les seves paràboles, utilitza el que veu a
Palestina, les llavors, els administradors,
les dracmes, les ovelles..., i és cert. Però
CATALUNYA FRANCISCANA
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¿quin pare d’aquest món actua com el pare
del Fill Pròdig? ¿D’on ho treu Jesús això?
De la seva relació personal amb el Pare.
Les paràboles transparenten l’experiència que té Jesús del Pare. No hi ha cap
administrador ni cap empresari que pagui
al qui treballa una hora igual que al qui n’ha
treballat dotze. ¿D’on ho treu Jesús? No ho
treu pas de la vida de Palestina. Això ho
treu de la seva experiència personal del
Pare. Déu és així. No hi ha ningú en aquest
món, ni en tota la història de les religions
que hagi dit: “Estimeu als vostres enemics,
pregueu pels qui us persegueixen, així
sereu fills del vostre Pare que està al Cel,
que fa ploure sobre bons i dolents i estima
a justos i injustos” (Mt 5,45). Això, Jesús no
ho ha tret de l’experiència humana; Jesús
ho treu de la relació personal amb el Pare.
A més, ho diu: “Si feu això sereu com Déu”,
perquè Déu és així. Les paràboles transparenten molt bé l’experiència que té Jesús
del Pare.
Jesús explica que el Regne de Déu
s’assembla a allò que passa en moltes
narracions breus anomenades paràboles.
I una cosa important, les paràboles només
tenen un ensenyament, una punta. No fan
al·legoria. Que la llavor creix i dóna el cent
per u, que aquell administrador astut és
astut... A la paràbola del sembrador, quan
dóna l’explicació als deixebles, allà sí que
es fa al·legoria: El sembrador és el fill de
Déu, la llavor és la paraula, la terra és el
nostre cor... Però la paràbola original de
Jesús té simplement una punta, un ensenyament: Que la llavor del Regne fructifica
sempre. A la paràbola de l’administrador
astut, ningú no entén que aquell home fent
trampes sigui lloat pel Senyor; però és que
l’únic ensenyament d’aquella paràbola és
l’astúcia; ens ensenya que, en un moment
de dificultat, aquell home sap reaccionar. I
fa un paral·lelisme entre “això s’acaba” de
la paràbola, i un món que s’acaba: aquell
home és capaç de reaccionar per trobar
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amics en el Cel. Les paràboles són un món
preciós per a arribar al nucli de la predicació de Jesús, i ens transparenten l’ànima
de Jesús i la seva relació amb el Pare.
EL REGNE PRESENT O FUTUR
El Regne de Déu ¿és una realitat present o bé futura? El Regne de Déu és una
realitat ja present en Jesús, però encara
no del tot perquè encara ha de venir. Si
mirem els textos, n’hi ha alguns que estan
en present i altres en futur, i altres estan
en un temps que és passat i present. Per
exemple, a Lluc 11,20 Jesús acaba de
guarir un mut i diu: “Si jo expulso dimonis
pel dit de Déu és que el Regne de Déu ha
arribat a vosaltres”. En aquesta guarició es
troba en present. També en un altre lloc
diu: “El Regne de Déu és enmig vostre”.
En present. La primera benaurança està
en present: “Feliços els pobres, perquè
vostre és el Regne...”. I l’última també:
“Feliços vosaltres quan us persegueixin...
perquè vostre és...”. Està en present. Les
altres estan en futur. De la segona a la
vuitena de Mateu estan en futur. A Lluc,
per exemple: “Feliços els qui passen fam,
perquè seran saciats”. En futur. “Feliços
els qui ploren, perquè seran consolats”.
I a Mateu: “Feliços els misericordiosos,
perquè seran anomenats...”. “Feliços els
nets de cor, perquè veuran...”. És a dir, que
les benaurances unes estan en present i
altres en futur.
A Lluc 22 diu Jesús en el darrer sopar:
“Com desitjava menjar amb vosaltres
aquest sopar pasqual. Ja no el menjaré
més fins que la Pasqua trobi el seu acompliment en el Regne de Déu”. En futur. En
el Parenostre diem: “Vingui a nosaltres el
vostre Regne”. Si demanem que vingui és
que no ha vingut. Un altre que està en futur
és aquest, molt paradoxal: “I vindrà gent
d’Orient i d’Occident a asseure’s a taula en
el Regne de Déu”. Hi ha textos que estan
en present i altres que estan en futur.

El Regne de Déu és una realitat que ha
irromput amb Jesús, però la plenitud del
Regne de Déu arribarà a la Parusia, en
la plenitud dels temps.
Però hi ha textos de gran densitat teològica que estan en passat i en present,
perquè el grec té una característica que no
tenen les nostres llengües; hi ha un temps
verbal que vol dir que l’acció que ens descriu va succeir en el passat però segueix
succeint en el present. Hi ha accions que
són puntuals. Hi ha accions que són presents. Però hi ha textos, amb el verb pretèrit perfet en grec, que diuen: l’acció va
succeir en el passat però segueix succeint
en el present. Tots els verbs de la Resurrecció estan en aquest temps. Jesús no
sols va ressuscitar, sinó que va ressuscitar
i segueix ressuscitat.
A Mc 1,14-15, que és l’inici de la predicació de Jesús, el text diu: “Jesús vingué
a Galilea”. I quan diu vingué, diu vingué i
segueix venint. “... dient: El Regne de Déu

s’atansa”. I quan diu s’atansa està dient:
S’ha atansat amb Jesús i segueix atansant-se ara amb Jesús ressuscitat. És formular d’una manera genial els dos nivells
de l’evangeli, que són: el que va fer Jesús i
el nivell d’ara, amb el Jesús ressuscitat. El
trosset del principi de Marc és un sumari,
és un pròleg a tota l’activitat de Jesús
que resumeix molt bé tota la seva acció.
Ens està dient: “Jesús vingué a Galilea” i
segueix venint com a Ressuscitat ara a la
meva vida. El Regne de Déu s’ha atansat
a Galilea, l’any 30, amb Jesús, i segueix
atansant-se ara, amb el Jesús Ressuscitat, a mi. Perquè Jesús Ressuscitat no
és el que està allà, sinó és “el qui ve”, “el
vinent”, el que està “venint”. Molts dels
verbs que parlen de Jesús Ressuscitat,
parlen com del qui ve, el qui està venint a
la meva vida.”
Per tant, amb el Regne de Déu tenim
tres temps: és una realitat de l’any 30,
quan Jesús va venir, serà una realitat
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futura en la plenitud dels temps, però és
una realitat actual perquè Jesús està ressuscitat, venint en un etern present. L’Apocalipsi 3,20 diu: “Sóc a la porta i truco. Si
escoltes la meva veu i m’obres, entraré,
i soparé amb tu i tu amb mi”. Jesús ressuscitat està trucant a la porta. Està dient
això mateix. L’Apocalipsi, al capítol 1,8 diu:
“Jo sóc l’Alpha i l’Omega, el qui era, el qui
és, el qui està venint”. La lògica de la frase
seria dir: el qui era, el qui és, el qui serà.
Doncs no canvia la lògica, perquè Jesús
és el que està venint, el “vinent”.
LA GRATUÏTAT DEL REGNE
El Regne és una oferta gratis. Un pare
vol que tots els seus fills estiguin a l’hora
de sopar, sobretot si és el dia de Nadal.
Trobar-se plegats la família i celebrar és
un goig molt gran. La imatge de les noces
ens insinua una gran alegria, proximitat,
complicitat, joia. Déu vol això. Per això
ha vingut a convidar-nos. La convidada
segueix encara que no hi hagi comensals.
D’entrada, hi ha uns quants sants; per tant,
la taula ja està mig plena. I confiem que la
taula estarà molt plena. La paràbola del
Fill Pròdig mostra aquell pare boig d’amor
pel seu fill que l’ha traït, que s’ha patejat
l’herència i torna per interès, no per penediment. Si aquella és la imatge de Déu que
té Jesús, el banquet estarà molt ple.
L’únic que ens demana Déu és dur el
vestit de festa (Mt 22,11), és a dir, respecte
i agraïment. Aquell home que no és digne,
després de la gran convidada gratis que
se li ha fet, anar vestit de festa és el mínim
que podia fer. L’únic que se’ns demana és
agraïment, una actitud d’agraïment pel do
rebut. Això és la vida cristiana.
BIBLIOGRAFIA:
Apuntem alguns llibres on el tema del
Regne de Déu és tractat amb rigor i d’una
forma assequible.
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- J on S obrino , Jesucristo Liberador,
Trotta 1991. El Regne de Déu i l’”Abbà”, la
relació de Jesús amb el Pare, són cares
d’una mateixa realitat, l’una explica l’altra.
El Regne és analitzat des del destinatari: els
pobres. L’autor escriu des de la problemàtica
d’Amèrica Latina.
- Armand Puig, Jesús. Un perfil biogràfic,
Proa 2004. Un bon aplec d’informació del
que es pot dir de Jesús des del punt de vista
històric, realitzat per un biblista especialista
en el NT.
- J oachim G nilka , Jesús de Nazaret.
Mensaje e historia, Herder 1995. Bona
aproximació al Regne de Déu des de les
paràboles i les guaricions de Jesús posant
èmfasi en la importància dels deixebles com
a comunitat de Jesús i el seu estil de vida
desvalgut i itinerant per aproximar el Regne
a la gent. L’autor és professor de NT de parla
alemanya.
- José Antonio Pagola, Jesús. Aproximació històrica, Claret 2009. Un text que comunica fascinació i entusiasme per la figura
de Jesús, intentant narrar l’impacte que va
produir la seva persona en les persones que
el conegueren. Una bona presentació de
Jesús per als qui no el coneixen.
- Joseph Ratzinger, Jesús de Natzaret,
Claret 2007. L’autor, reconeixent la importància que té la crítica històrica dels evangelis, tot i que insuficient per al coneixement
de Jesús, conclou que el rostre de Jesús
que ens mostra l’evangeli és molt més
versemblant que el que brolla de totes les
aproximacions històriques. El Jesús real és
el que ens mostra l’evangeli.
- Rudolf Schnackenburg, Amistad con
Jesús, Sígueme 1998. Aquest llibre de
maduresa del prestigiós exegeta, que ha
dedicat la seva vida a l’estudi del fenomen
històric de Jesús i a analitzar els seus textos amb el mètode històrico-crític, enfoca la
persona de Jesús des de la relació personal amb ell, des de la seva irradiació en la
vivència i el sentiment humà.

Espai Bíblic - Teològic
El Sermó de la Muntanya
Fra Josep Manuel Vallejo

La Teologia dels evangelis
Els evangelis ens narren l’esdeveniment
de Jesús, la irrupció de Jesús, el Fill de
Déu, en aquest món a través de la narració del que va fer i va dir, a la llum de la
Resurrecció.
Cada evangelista té una teologia pròpia,
ressalta uns aspectes de Jesús perquè té
davant una comunitat concreta. L’evangeli és una Bona Notícia però també és
una catequesi per a edificar els cristians
de la comunitat de l’evangelista i per això
s’adapta a les necessitats espirituals i catequètiques dels seus oients.
Per exemple, a l’evangeli de Marc, Jesús
és algú que actua, que guareix. El Regne
de Déu irromp, es fa present amb els
gestos de Jesús. A Lluc, Jesús s’entaula
amb la gent, acull els febles i perdona, es
ressalta la seva misericòrdia. I, a Mateu,
Jesús parla, ensenya, fa catequesi.
Mateu s’adreça majoritàriament a jueus
convertits, per això en el seu evangeli està
molt present l’Antic Testament. L’objectiu
fonamental de l’evangeli és anunciar que
Jesús és el Messies, l’acompliment de les
promeses de l’Antic Testament i, per això,
tot l’evangeli està farcit de cites de compliment. Per exemple, l’Emmanuel, (Mt 1,23,
citant Is 7,14), la profecia de Miquees: “I tu,
Betlem, Efrata, no ets de cap manera la
més petita...” (Mt 2,6).
Per a Mateu, Jesús és el nou Moisès
que dicta la Nova Llei. I, en el Sermó de
la Muntanya, Jesús s’asseu a la càtedra,
a la muntanya, que és el nou Sinaí, i allà
parla, dóna la nova Llei. Mateu insistirà
molt que Jesús és el Fill de David. Si a
l’inici de Marc es diu: “Comença l’evan-

geli de Jesús, el Messies, Fill de Déu”, en
Mateu, l’evangeli comença dient: “Genealogia de Jesús, el Messies, Fill de David,
Fill d’Abraham”, el que acompleix les promeses fetes a l’Antic Testament.
Un dels objectius més impor tants
de Jesús a l’evangeli de sant Mateu és
aplegar les ovelles disperses del poble
d’Israel. Jesús no ha vingut a fundar una
església nova sinó a reformar l’antiga.
Segons Mateu, Jesús va voler refer l’Israel
dispers, aplegar de nou les dotze tribus i
per això escull dotze apòstols, com a símbol d’aquest aplec.
L’evangeli s’estructura en cinc grans
sermons de Jesús, dels quals el Sermó
de la Muntanya (Mt 5-7) n’és el primer.
Després ve el Sermó de la Missió, quan
Jesús envia els seus apòstols de dos en
dos (Mt 10); el Discurs de les Paràboles
(Mt 13); el capítol 18, dedicat a la vida en
comunitat; i al capítol 24, el Sermó Escatològic de les darreries dels temps. En el
Sermó de la Missió diu: “Aneu més aviat a
les ovelles perdudes d’Israel”. Aquí hi ha
la preocupació de sant Mateu, les ovelles
d’Israel. “No porteu ni bossa ni sarró... Jo
us envio com ovelles enmig de llops...”
(Mt 10,16) indica l’estil de la predicació. Al
capítol 13, amb les paràboles de la llavor,
del sembrador, del llevat, del jull, s’indica
el ritme lent de creixença del Regne. I el
capítol 18 és dedicat a la vida de comunitat, perquè un dels problemes que tenia
la comunitat de Mateu era, segurament, el
de les dificultats entre germans.
Al final del Parenostre es diu: “Si no perdoneu les faltes als vostres germans, el
vostre Pare no us perdonarà les vostres...”.
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El Sermó de la Muntanya (Mt 5-7)
El Sermó de la Muntanya és el nucli de
la catequesi, és com un resum de la fe
cristiana i, per això, sant Mateu el posa
el primer. Té un pròleg al davant que diu:
“Jesús recorria tot Galilea ensenyant a les
sinagogues, anunciant la Bona Nova del
Regne i guarint tota malaltia” (Mt 4,23).
Ensenyant (“Didaskon”). La Didajé és
un ensenyament per a la vida, un ensenyament sapiencial, pràctic. “...Anunciant
(“Kerison”) la Bona Nova del Regne...”,
el Kérigma, que és l’anunci de la Bona
Notícia. “...I guarint (“Tzerapeuon”) entre
el poble tota mena de malalties i xacres”
(Mt 4,23). Ensenyant, anunciant i guarint.
Si Marc hagués escrit això, hauria posat
la guarició el primer de tot. Mateu ho posa
el tercer. Per a Mateu el més important és
l’ensenyança, la Didajé, té una comunitat ja cristiana i es tracta de fer-la créixer
i de catequitzar-la. Aquest és l’objectiu de
l’evangeli.
En començar el sermó, a 5,1, se’ns
dóna el marc dels oients: “En veure les
multituds, Jesús pujà a la muntanya, s’assegué, i obrí la boca”. Però, abans, diu que
de les multituds se li acostaren els deixebles. Per tant, no és un auditori innominat
sinó que hi ha les multituds, més aprop hi
ha els deixebles i, d’aquests, més endavant n’escollirà dotze. Aquesta és la gradació. El Sermó està fet per a tothom però,
en primer lloc, per als deixebles.
La introducció al Sermó és una oferta
de felicitat. Comença per la paraula Feliços, Macarioi en grec, Beati en llatí, que
vol dir la felicitat del cel, la felicitat escatològica.
Les Benaurances
El gènere literari de la benaurança té
una llarga tradició a l’Antic Testament
sobretot en la literatura sapiencial. S’anomena feliç el qui fa alguna cosa, de cara a
convidar a assolir un comportament . Per
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exemple, el Salm 1: “Feliç l’home que no
es guia pel consell dels injustos... Estima
de cor la Llei del Senyor, la repassa meditant-la nit i dia”.
Tenim dues versions de les Benaurances, la de Lluc més breu i la de Mateu
més llarga. Les Benaurances de Lluc
són adreçades als deixebles i contenen
situacions de vida: “Feliços vosaltres els
pobres, els qui ara teniu fam, els qui ara
ploreu...” i a aquestes es contraposen les
malaurances: “Ai de vosaltres els rics...,
els qui ara aneu tips..., els qui ara rieu...”
Aquí es transparenta la problemàtica de
la comunitat hel·lènica de Lluc, on hi havia
rics amb actituds que no corresponien a la
seva vida cristiana.
Les Benaurances de Mateu es converteixen en les actituds del cristià: Pobres de
l’esperit, nets de cor, compassius..., que

en el fons són un retrat de Jesús: “Ell no
tingué on reposar el cap (8,20); fou veritablement pobre; ell, que pot dir: ‘Veniu a
mi que sóc benèvol i humil de cor’ (11,29),
és veritablement humil; ell té el cor net, i
per això veu Déu constantment. Ell porta la
pau i sofreix per l’amor de Déu”.1
La felicitat promesa és escatològica,
però això no vol dir que sigui sols per a
després. Si l’home comença a veure i
viure les coses des de la perspectiva de
Déu, si és company de camí de Jesús...,
aleshores ja es fa present ara una part de
l’esdevenidor, una part de l’esjaton. De
Jesús ve la joia en la tribulació.2
El context de les Benaurances en temps
de Jesús es capta molt bé quan Joan Baptista està a la presó i pregunta a Jesús:
“¿Ets tu el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre?”. I Jesús respon: “Aneu a dir
a Joan el Baptista el que veieu i sentiu:
Els cecs hi veuen, els coixos caminen,
els pobres són evangelitzats” (Mt 11,3-5).
Aquí és clar el missatge de les Benaurances: Feliços els pobres perquè Jesús
els guareix. És el mateix que diu Jesús
en el discurs a la sinagoga de Natzaret,
quan llegeix el text d’Isaïes: “L’Esperit del
Senyor reposa sobre meu, m’ha enviat a
proclamar als captius la llibertat i als cecs
el retorn de la llum, a posar en llibertat
els oprimits” (Lc 4). Els pobres són feliços
perquè són alliberats.
En temps dels evangelistes, l’any 70-80,
el context és un altre. Si Lluc té un context
d’església perseguida, és normal que vulgui donar esperances, sabent que Jesús
ha ressuscitat. Per tant, “feliços els qui ara
ploreu perquè sereu consolats. Feliços els
pobres perquè vostre és ara ja el Regne
del cel. Feliços els qui passeu fam perquè
sereu saciats”.

Sal i Llum
Segueix el Sermó, amb la referència a
la sal i a la llum (5,13-16). Això forma part
de la teologia de Mateu que volia que la
seva comunitat fos una societat contrastant 3 respecte a la cultura pagana que
els envoltava; no que fos molt virtuosa
i poderosa, sinó que fos una petita llum
en la foscor del paganisme per les seves
actituds de senzillesa, d’acollida, d’humilitat, de servei humil. Això és molt actual.
L’Església estem tornant a ser una petita
resta i estem destinats a ser una minoria
creativa, una comunitat petita però amb

1. Joseph Ratzinger-benet XVI, Jesús de Natzaret, Ed Claret 2007, p.77.
2. Idem, p.75

3. L’expressió és de G. Lohfink desenvolupada en el seu llibre “¿El Sermón de la
Montaña para quién?”, Ed. Herder 1989,
pag 119.

La comunitat de Mateu, en ambient jueu,
és pobre, però viu en un context normal
d’església, per això Jesús a Mateu fa catequesi i les Benaurances són les actituds
del cristià: pobresa d’esperit, mansuetud,
compassió, netedat de cor, pacificadors...
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sal i llum. I la funció de la sal és donar
sabor. No cal que tot el guisat sigui sal, no
cal que tot el món es faci cristià, però els
cristians estem destinats a tenir sabor per
donar gust al nostre món.
El nucli del Sermó
Llavors comença, pròpiament, el Sermó
(de 5,17 a 7,12), amb dues referències a
la Llei i als Profetes, a l’inici i al final. Això
s’anomena una inclusió, que indica que el
nucli del que es vol dir està entre aquestes
dues frases idèntiques. A 5,17 Jesús diu:
“No us penseu que he vingut a anul·lar
els llibres de la llei o dels profetes, no he
vingut a anul·lar-los sinó a dur-los a plenitud”. I aquí la paraula plenitud (teleios) vol
dir finalitat. És com si digués: “He vingut a
portar a compliment l’Antic Testament”. I
després insisteix: “Us asseguro que mentre durin el cel i la terra no passarà ni un
punt ni una coma de la Llei. Tot arribarà a
plenitud. Per tant, aquell qui deixi d’acomplir un dels manaments més petits i ho
ensenyi als altres serà el més petit del
Regne del Cel”. Acompleixi i ensenyi. Al
final del Sermó dirà “el qui escolta i compleix s’assembla a un home que ha construït sobre la roca”. Per tant, no es tracta
de teories, Jesús no és un home teòric, és
un home que predica tota aquesta catequesi perquè la complim, i la salvació està
en complir-la, no en escoltar-la, perquè
qui escolta i no compleix s’assembla a un
home que edifica sobre sorra (Mt 7,26).
I llavors ve la sentència clau per entendre cap a on està la plenitud i el missatge
central del Sermó de la Muntanya: “Jo us
dic que si no sou més justos, si la vostra
justícia no és més alta que la dels mestres
de la llei i els fariseus, no entrareu pas al
Regne del Cel” (5,20). Això és clau. La
justícia, o la santedat, en llenguatge bíblic
vol dir complir la voluntat de Déu. Per a
un fariseu, la voluntat de Déu s’identifica
amb la Llei i hom es fa just complint la
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llei. I Jesús diu: res d’això. Si us limiteu a
complir la llei no sou cristians. Si la vostra justícia és aquesta, no heu entès res.
Aquest punt és cabdal per entendre si un
és cristià o encara està a l’Antic Testament. Llavors Jesús ho explica amb les
famoses antítesis “se us va dir... però Jo
us dic”. “Ja sabeu que es va dir als antics
no matis, doncs jo us dic, el qui s’irriti amb
el seu germà serà condemnat al tribunal,
el qui l’insulti...”. No està posant una llei
més exigent, que seria la mateixa lògica
dels fariseus; està dient que l’amor cristià és molt més subtil, és molt més delicat, d’un altre nivell i, a més, marca una
direcció. I segueix: “Ja sabeu que se us
va dir no cometis adulteri, doncs jo us
dic qui mira una dona amb mal desig ja
està cometent adulteri amb ella en el seu
cor”... “Ja sabeu que se us va dir ull per
ull i dent per dent, doncs jo us dic, no us
hi torneu contra els qui us fan el mal. A
qui et vulgui posar un plet per quedar-se
el teu vestit, dóna-li també el mantell. Si
algú t’obliga a portar la càrrega un quilòmetre, acompanya’l dos quilòmetres”. No
està posant un graó més alt en l’exigència
de la llei. Està dient que la mentalitat és
una altra. ¿Quantes vegades he de perdonar el meu germà? ¿Set vegades? No, no
has entès res. Sempre! ¿Fins a quin punt
he d’estimar la meva dona? ¿Fins a quin
punt he d’estimar el meu fill? No has entès
res. Sempre i del tot! Aquesta és la nova
Llei, l’amor sense límits. L’amor marca una
direcció de creixença sempre més gran.
Més lluny, sempre més lluny. Aquesta
és la dinàmica cristiana que apunta el
Sermó de la Muntanya. Marca una direcció, al teleios, a la plenitud, a ésser el que
estem destinats a ser. Quan diu al final
del Sermó “sigueu perfectes com el vostre
Pare és perfecte”, no està parlant de virtut
o de perfecció moral, sinó de “teleios”, de
plenitud: arribeu a la vostra plenitud tal
com Déu és ple.

El nostre cor té un desig tan infinit de
perfecció i de santedat que si li donem
poc, queda insatisfet. Per això Jesús, que
coneix l’ànima humana, posa el llistó molt
alt, no sols això sinó que el posa infinit perquè el nostre desig és infinit i només se
sacia amb un objecte infinit (sant Agustí).
L’amor als enemics
I com a plenitud d’aquestes antítesis,
està la de l’amor als enemics. És la darrera: “Ja sabeu que se us va dir: Estima els
altres, però no estimis els enemics. Doncs
jo us dic: estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen. Així sereu
fills del vostre Pare del Cel” (5,48). Fills vol
dir semblants, per tant, fills del vostre Pare,
semblants a Déu, “que fa sortir el sol sobre
bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos”. Se’ns va ensenyar de petits que Déu
estima els bons i castiga els dolents. Doncs
l’evangeli no diu això. Déu estima igual a
bons i dolents. I encara m’atreviria a dir
que estima més els dolents perquè pateixen més. El pare del fill pròdig pateix més
pel fill que s’ha perdut que no pel que està
a casa, que està bé. Aquí se’ns dóna una
radiografia de com és el Pare, que estima
bons i dolents i fa sortir el sol sobre justos
i injustos. I després diu, amb un enorme
sentit comú, “perquè si estimeu els qui us
estimen, ¿quina recompensa mereixeu? No
fan el mateix els pecadors?” Si només saludeu els vostres germans, què feu d’extraordinari? Per tant, l’amor als enemics és la
forma normal de l’amor cristià, no la forma
extraordinària; la forma normal, perquè
estimar els qui t’estimen, això ho fa tothom.
I l’enemic no és aquell que està fora i em
vol mal. Els enemics són els qui conviuen
amb mi i em molesten, els qui m’empipen
i em carreguen. I acaben aquestes antítesis al verset 48, amb aquesta sentència:
“Sigueu teleios –plens– com ho és el vostre
Pare celestial”. Si viviu en aquesta lògica,
sereu plens, arribareu a la plenitud.

En aquestes antítesis se’ns dóna també
una mostra de quina és la consciència de
Jesús. ¿Qui es podia atrevir a canviar la
Llei antiga? Cap rabí no s’hauria atrevit a
dir això: “Jo us dic”. Els rabins comentaven
la Llei i la interpretaven però no la canviaven, mai no s’haurien atrevit a fer-ho. Això
només ho pot fer Déu. Per tant, si Jesús
diu això, s’està posant en el lloc de Déu.
Igual que quan perdona pecats. ¿Qui podia
perdonar pecats fora de Déu? Jesús, perdonant pecats, diu: “Jo et perdono”. S’està
posant en el lloc de Déu. Són dos elements
que ens mostren que Jesús té consciència
de ser més que un home.
El Secret, la confiança i no judicar
A partir del capítol sisè, es parla del
secret. Amb el dejuni, l’oració i l’almoina
es fa el mateix discurs: No feu les coses
perquè us vegin i us ho agraeixin, si feu
així ja teniu la vostra recompensa. Tu fes
les coses en el secret. Prega quan ningú
no et vegi, quan fas almoina que la teva
mà esquerra no sàpiga el que fa la dreta
i llavors Déu, que veu en el secret, t’ho
recompensarà amb escreix. Però si busques el premi en l’aplaudiment ja tens la
teva recompensa. Som servents sense
cap mèrit i no ens és degut l’agraïment
(Lc 17,10).
Llavors, més endavant (6,26), ve el tema
de la confiança, els lliris del camp. No us
preocupeu pel que heu de menjar o pel
que us passarà. Si Déu alimenta els ocells
i els lliris del camp –els lliris són una cosa
bellíssima– i ningú no els ha plantat, ¿com
no ho farà amb nosaltres? No us preocupeu, no us neguitegeu, no tingueu por.
Després, es posa també l’accent en no
judicar perquè no hi veiem bé, en demanar, cercar, i en que “pels seus fruits el
coneixereu”. I llavors ve la traca final a
7,12: “Feu als altres tot allò que voleu que
ells us facin”. Aquest és el resum de la llei
i dels profetes.
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Això clou tot el que és la Nova Llei i els
profetes. És a dir, ens està dient amb l’estructura literària que tot el que hi ha aquí,
entre les dues referències a la Llei i als profetes (5,17-7,12), és el nucli del cristianisme.
El Sermó es clou amb l’epíleg que ve a
dir: escolteu, tot això que us acabo d’explicar no és una homilia perquè entri per una
oïda i surti per l’altra. És per fer-ho. I llavors
vénen diverses perícopes que exhorten a
això: 1) La porta estreta. El cristianisme
també és una ascesi, també és un esforç
de voluntat, cal exigir-se. 2) Pels seus fruits
els coneixereu, no per les seves paraules,
fruits concrets de bones obres, de misericòrdia i de tendresa pels petits. 3) No tothom que diu Senyor, Senyor, entrarà al
Regne del Cel sinó el que fa la voluntat
de Déu. La pregària és molt necessària
però no n’hi ha prou. La pregària és per a
estimar i si jo no estimo concretament, la
meva pregària no val.
I després ve la conclusió final: edificar
sobre la roca: “Per això tothom que escolta
aquestes paraules meves i les compleix
–es refereix a tot el discurs– s’assembla
a un home assenyat que va construir
la seva casa sobre la roca. Va caure la
pluja, van arribar torrentades i forts vents
envestiren contra aquella casa però no
es va ensorrar perquè estava fonamentada sobre la roca” (Mt 7,25). Fonamentar
la pròpia vida sobre la roca consisteix a
complir el que diu Jesús. El cristià no és el
que va a missa, prega i diu que estima. El
cristià és el qui ho compleix. I complint, jo
edifico el meu ésser sobre la roca sòlida.
Les persones que diuen i no fan estan
sense fonament, desestructurades, líquides, i tenen poca autoritat, ningú no se les
creu. Per això és tan important l’exemple i
el testimoni. Parlem molt més amb el que
fem que amb el que diem. I aquest és l’accent que vol posar aquest final del Sermó
de la Muntanya. “En canvi, tothom qui
escolta aquestes paraules meves i no les
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compleix, s’assembla a un home sense
seny –boig– que va construir la seva casa
damunt la sorra. Va caure la pluja i tot
se’n va anar avall. La seva ruïna fou total”
(Mt 7,27). La persona que parla molt, que
resa molt, que escriu molt i que predica
molt però que no fa, està aigualida, no té
fonaments, ha edificat sobre coses que no
són sòlides. Aquest és el missatge.
I com a cloenda diu: “Quan Jesús hagué
acabat aquests ensenyaments, la gent va
quedar admirada de la seva doctrina perquè els ensenyava amb autoritat i no com
ho feien els mestres de la Llei” (7,29). I
autoritat vol dir coherència entre el que dius
i el que fas i convenciment a l’hora de parlar
del que brolla de la pròpia experiència.

Conclusió
Jesús, al Sermó de la Muntanya, proposa el nucli del seu missatge, la Nova
Llei de l’Amor sense límits, la seva ètica
de l’excés que va més enllà del simple
compliment del que està manat.
Jesús proposa una direcció, un sentit a
les actituds cristianes (amor, no violència,
humilitat, confiança...) que duen a la plenitud i que són font de veritable felicitat.
Tot plegat, de cara a forjar una comunitat contrastant que sigui sal i llum, paràbola
vivent del Regne de Déu.

Espai Bíblic - Teològic
Passió, mort i resurrecció.

¿Per què maten Jesús? ¿Per què mor Jesús?
Fra Lluís Arrom

¿Per què mor Jesús? ¿Per què el
maten? ¿Quin és el sentit profund de la
seva mort? Per introduir aquest tema, hi
ha un text de l’evangeli de sant Joan 11,
47-52, en el qual el Sanedrí es reuneix,
després de la resurrecció de Llàtzer i
discuteixen què s’ha de fer amb Jesús. I
allà, el Summe Sacerdot Caifàs diu que
a Jesús se l’ha de matar. Però és interessant el motiu. Caifàs dirà: “Val més que
mori un sol home pel poble que no pas
que es perdi tot el poble”. Sant Joan en
fa una lectura molt interessant perquè la
intenció de Caifàs és eliminar Jesús perquè fa nosa, i vol convèncer els altres
membres del Sanedrí que és important
que mori Jesús perquè la nació jueva està
en perill per culpa seva. Però sant Joan fa
una lectura molt més profunda d’aquest fet:
ho està dient el Summe Sacerdot perquè
aquell any va profetitzar, va dir una cosa
que venia de Déu: ”Jesús realment havia
de morir pels pecats del seu poble”. Havia
de morir pel seu poble i per aplegar tots els
fills de Déu dispersos.
Aquest passatge ens ajuda a entendre
la mort de Jesús. En un sol paràgraf trobem les dues lectures de la mort de Jesús:
la mort de Jesús per motius purament històrics i el sentit profund d’aquesta mort.
Sant Joan ens interpreta la mort de Jesús
quan diu què significa per a l’home, què

s’està dient de Déu; Caifàs simplement
està expressant la voluntat humana de
matar Jesús.
¿Per què volen matar Jesús?
Jesús era considerat per molta gent, en
aquell moment, com el Messies d’Israel.
De fet, és el que està dient Caifàs. Per
tant, algú que desperta expectatives messiàniques és algú –ens dirà Caifàs– que
provoca una revolta contra Roma i que pot
provocar la destrucció de la nació jueva
amb el seu temple.
No era aquest el motiu autèntic pel qual
Caifàs volia matar Jesús. Hi havia hagut
persones, i després n’hi va haver, que
es consideraven el Messies i això no va
ser mai un motiu pel qual el Sanedrí condemnés a mort ningú. Jesús, considerat
Messies pel poble, és perillós perquè a la
vegada té un concepte de si mateix que
trastoca profundament la relació d’Israel
amb el seu Déu.
Hi ha un moment, quan Jesús entra a
Jerusalem el diumenge de Rams, que el
poble l’aclama com al seu Messies, que els
evangelis ho interpreten com un Messies
suau i dolç, un Messies humil, llegint el llibre de Zacaries. Per tant, el Messies-Jesús
no és el Messies que vol la independència
d’Israel enfront de Roma, no és cap terrorista, no està emparentat amb els zelotes.
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Seguint la profecia de Zacaries, aquest
Messies amb el qual Jesús mateix s’identifica, és un home pacífic, humil, muntat
damunt d’una somera, damunt d’un burret,
que vol destruir les armes de guerra, que
vol ser un príncep de pau.
Hi ha un moment molt important en
aquest procés contra Jesús que serà l’expulsió dels mercaders en el temple. Estem
acostumats a pensar que és un acte tan
violent que provoca la por dels sacerdots
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i volen eliminar Jesús. No és un acte de
Jesús el que provoca la seva mort. No és
tan important com a vegades ens pugui
semblar, perquè si hagués estat tan important els guardes haguessin detingut Jesús,
i no ho van fer. Fins i tot en el Sanedrí,
quan Jesús és acusat, no l’acusen d’haver
expulsat els mercaders en el temple. Això
és significatiu. Vol dir que el que havia fet
Jesús no estava tan mal fet. De fet, Jesús
havia volgut posar ordre a l’atri dels gentils, perquè aquell lloc, que havia de ser un
lloc de pregària pels gentils que es volien
acostar al Déu d’Israel, s’havia convertit
en un mercat per aprofitar-se’n la classe
sacerdotal. Segurament que molta gent va
aprovar aquest gest de Jesús.
El que va portar Jesús a la mort és la
interpretació del que Ell havia fet, quan
Jesús dirà: “Destruïu aquest temple i en
tres dies el tornaré a aixecar”. I, en el Sanedrí, quan Jesús compareix davant d’ell, és
l’acusació que porten contra Jesús, que
ha dit “destruïu el temple i en tres dies
l’aixecaré”. És fins i tot la burla que li fan
quan està clavat a la creu. Jesús va voler
dir amb aquestes paraules que la missió
del temple, com a expressió de la presència de Déu enmig d’Israel, era atraure,
com deien els profetes, tothom cap a Déu:
totes les nacions afluiran a la muntanya del
Senyor. Jesús està dient que aquest temple, sobretot el nucli del temple que eren
els sacrificis d’Israel cap al seu Déu, es
realitzaven en Ell. Ell era l’autèntic temple
del Senyor, on l’home es trobarà amb Déu,
on tots els homes es trobaran amb Déu.
En aquell moment no l’entenen. Però
sant Joan també afegirà que després
d’aquestes paraules de Jesús que ni els
deixebles no varen entendre, quan va
ressuscitar les varen entendre, van comprendre que l’Escriptura parlava de Jesús
parlant del temple i dels sacrificis.
Jesús resulta una persona molt molesta
per a les autoritats d’Israel perquè s’ha-

via situat a si mateix en el cor de la religió
jueva. Llegim moltes vegades als evangelis com Jesús diu a un pecador, al paralític per exemple, “els teus pecats queden
perdonats”. I en el Sermó de la Muntanya diu: “Se us va dir, però jo us dic”. I en
altres moments dirà: “Qui estima el pare
i la mare més que a mi, no és digne de
mi”. Jesús s’autodesigna a si mateix com
el Fill, i a Déu com: “el meu Pare, Abba”.
Fins i tot Jesús parlarà de si mateix com
el Fill de l’Home. El Fill de l’Home és una
figura que apareix en el llibre de Daniel,
al capítol 7, una figura transcendent, que
introdueix la reialesa de Déu també a la
terra, que ve damunt dels núvols del cel.
Jesús parlarà de si mateix com a Fill de
l’Home, com aquell que té potestat per
perdonar els pecats, com aquell que és
senyor del dissabte o com aquell que és
el jutge escatològic. Jesús parlarà del
Fill de l’Home també com aquesta figura
transcendent, aquesta figura gran, que a
la vegada s’identifica amb l’afamat, amb el
qui té set, amb el despullat, amb el foraster, amb el presoner, amb el malalt, amb el
pobre, amb el que sofreix. I Jesús posarà
aquesta imatge del Fill de l’Home al costat
del títol messiànic. Per tant, quan Jesús
es deixa proclamar Messies pel poble el
diumenge de Rams, Ell, que fins aquell
moment no havia permès que l’anomenessin Messies, ara relaciona el messianisme
amb aquesta altra figura que és la figura
del Fill de l’Home.
També la figura del Fill de l’Home, Jesús
l’entendrà al costat d’una altra figura de
l’Antic Testament, que és la del Servent
de Jahvé. Jesús dirà: “El Fill de l’Home ha
vingut no a ser servit sinó a servir i donar
la seva vida en rescat per molts”. És una
cita del quart càntic del Servent de Jahvé,
que ha vingut a donar la seva vida en rescat per molts. D’aquesta manera Jesús
es presenta com a Messies. El poble no
necessàriament ho entén així. El poble

veu Jesús com aquell que ha despertat
la seva esperança que canviarà la seva
situació desgraciada. I per a ells, la situació desgraciada és la dominació romana.
Anhelen la llibertat. Anhelen alliberar-se
del jou de l’imperi romà. Anhelen molt que
hi hagi una justícia on no hi hagi corrupció, però pensen encara en un regne que
s’imposa pel poder de les armes. Jesús es
distancia totalment d’aquest concepte de
Messies, i quedarà molt clar quan Caifàs
li pregunta: “¿Ets tu el Messies?”, i Ell diu:
“Sí, i veureu al Fill de l’Home assegut a la
dreta del poder de Déu”. Jesús interpreta el
seu messianisme a la llum de la figura del
Fill de l’Home, la figura dels darrers dies,
la figura definitiva del Fill de l’Home. I això
ho afirma clarament quan no té cap poder,
quan poden fer amb Ell el que volen.
En aquest sentit també són clares les
paraules de Jesús a Ponç Pilat: Sí, só c
rei, però si el meu regne fos d’aquest món
tindria soldats que em defensarien. No
tinc soldats. El meu poder no és el poder
de les armes, no és el poder dels reis
d’aquest món. El meu poder és el poder
de la veritat. Per això dirà a Pilat: “Tot
aquell que és de la veritat escolta la meva
veu”. La veritat està destinada a regnar en
la humanitat i en el món, però no es pot
imposar per les armes, la veritat és acollida per la intel·ligència, pel cor de l’home.
I s’imposa per la seva pròpia bellesa i
coherència, aquesta coherència i bellesa
que brillarà d’una manera molt particular a
la creu de Jesús, quan Ell estigui clavat a
la creu. Per això dirà: “Quan seré aixecat
damunt la terra (o sigui, crucificat) atrauré
tothom cap a mi”.
Tornant al motiu pel qual Jesús és eliminat, penso que davant la figura de Jesús
només et podies situar de dues maneres:
o aculls Jesús amb tota la seva pretensió
com aquell que t’està dient que el camí per
arribar a Déu, el Pare, sóc Jo, i ha de passar per mi; o el refús, el rebuig.
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Si Jesús s’hagués quedat a Galilea,
molt probablement no hagués mort.
Però Jesús arriba a la capital de la
nació, a Jerusalem, i allà, aclamat com
a Messies, sí que es torna profundament perillós, perquè si el poble reconeix Jesús com a Messies això implica
no només un canvi polític sinó un canvi
religiós total. Si els sacerdots haguessin vist en Jesús només un agitador
polític, la qüestió hagués estat sobretot
un afer dels romans, no del Sanedrí.
El Sanedrí veu que perilla l’essència
de la fe jueva: Si el nostre poble acull
a Jesús de veritat com el seu Messies, la nostra fe haurà de passar per
Jesús. I això queda molt ben expressat
quan Jesús dirà: “Destruïu aquest temple
i en tres dies el tornaré a aixecar”. Jesús
està al·ludint, d’aquesta manera, que els
sacrificis ja no faran falta perquè l’autèntic
sacrifici es realitzarà en Ell.
Jesús, doncs, morirà per aquestes causes i podem dir que es fica a la boca del
lleó anant a Jerusalem, deixant-se proclamar Messies per la població, no seguint les
expectatives triomfalistes del poble i, a la
vegada, sense abandonar mai la seva pretensió com a Fill, com aquell que és l’autèntic camí cap al Pare. Sabem després el
procés. Els sacerdots volen eliminar Jesús
d’una manera ràpida, d’una manera que el
poble no tingui temps a reaccionar perquè
el poble estima Jesús, l’admira, el segueix.
Per això, els va molt bé que Judes els
digui on s’amaga Jesús de manera que el
podran processar molt de pressa durant la
nit, i així entregar-lo ràpidament als romans
i pressionar el procurador romà perquè elimini Jesús. D’aquesta manera Jesús mor.
Humanament parlant, doncs, Jesús
morirà perquè les autoritats no creuen
en la pretensió de Jesús; però també a
causa de la traïció d’un dels íntims, també
a causa de la covardia del procurador
romà, que malgrat s’adona que Jesús no
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és un Messies perillós per a Roma, prefereix l’ordre a la justícia. Jesús, doncs,
morirà com a víctima de manipulació, víctima de covardia, de sentiments insospitats. Curiosament sabem per la història
que Caifàs, pel seu gran afany de poder,
va portar la nació jueva al desastre l’any
70, quan ell havia dit: “És millor que mori
un home pel poble que no tot el poble mori
a causa d’Ell”. Per tant, allò que ell diu que
volia preservar va esdevenir precisament
per culpa seva o de la seva pròpia família.
Humanament, podem dir que Jesús mor
víctima de la duresa de cor, de la covardia,
de la crueltat, del que nosaltres anomenem el pecat.
¿Per què mor Jesús?
Però després hi ha el sentit profund
d’aquesta mort. No només els apòstols i
evangelistes volen descobrir el sentit profund de la mort de Jesús sinó que Jesús
mateix dóna un sentit a la seva pròpia
mort. Hi ha algunes paraules de Jesús
que ens ajuden a descobrir el sentit que
trobava a la seva mort. I Jesús extreu el
sentit de l’Escriptura, en particular del llibre d’Isaïes, el quart càntic del Servent de
Jahvé, que està al capítol 52-53 d’Isaïes.

Quan Jesús dirà: “El Fill de l’Home no ha
vingut a ser servit sinó a servir i donar la
seva vida en rescat per molts”. El servent
de Jahvé donarà la seva vida en rescat per
molts. També a les paraules de la institució
de l’Eucaristia es torna a repetir aquesta
mateixa idea. Aquesta és la sang de l’Aliança vessada per molts, diran sant Marc
i sant Mateu. Vessada per molts. Jesús
està donant d’aquesta manera un sentit a
la seva pròpia mort. La meva mort no és
simplement un assassinat sinó que és per
vosaltres. És el que anomenem mort vicària. És un concepte que costa d’acceptar
en els nostres temps però que està molt
present en el Nou Testament. Jesús mor
per nosaltres. La seva mort és com la mort
i el sofriment de l’home pecador, que és el
que Ell assumeix.
El Nou Testament intentarà explicar-ho
a la llum d’Isaïes i també, d’una manera
molt especial, a la llum del culte jueu. Hi
havia en l’espiritualitat jueva, a la Bíblia,
com una aspiració tan exigent, tan profunda, a estimar Déu, a correspondre’l,
a honorar-lo, que provocarà així una crítica al culte. Isaïes, Salmistes i Profetes
s’adonen que no n’hi ha prou amb oferir
sacrificis d’animals en el temple sinó que
el Senyor demana docilitat, obediència
–és el que dirà Samuel al rei Saúl: “Déu
prefereix la teva obediència als teus sacrificis i holocaustos”. Isaïes recordarà que
el Senyor prefereix molt més que siguem
justos, equitatius, que sapiguem acollir
l’orfe, la vídua, l’estranger... Aquest és el
culte veritable: que sapiguem confiar en
el Senyor, que li oferim un sacrifici d’acció de gràcies. Això apareix al llarg de tot
l’Antic Testament.
Però, a la vegada, els sacrificis no es
varen suprimir. En realitat això és perquè
l’home creient s’adona que mai no arriba
a oferir a Déu una vida tan coherent, tan
neta, tan pura, que sigui un sacrifici agradable a Déu. És una manera de dir: mai

amb la meva vida jo no puc de veritat ser
una expressió acabada del que Déu es
mereix, del que el meu creador i salvador
es mereix. Sempre experimentem, constantment, el nostre pecat, les nostres incoherències i la necessitat d’una expiació,
d’un demanar perdó. Israel ho feia a través dels sacrificis d’animals, en particular
el ritus de Yom Kippur, el dia del perdó,
quan s’ofereix i s’espargeix la sang de l’animal sacrificat dins del Sant dels Sants del
temple on habita Déu. D’aquesta manera,
simbòlicament, el pecat d’Israel dipositat
en aquell animal sacrificat, toca aquell que
és santíssim i Israel queda purificat. De fet,
la paraula que s’utilitza en el Nou Testament per expressar el misteri redemptor
de Jesús serà propiciació, que és la traducció de la paraula grega que designava
la tapa de l’Arca de l’Aliança, que és el tron
de Jahvé. La sang de l’animal tocava la
tapa de l’Arca de l’Aliança, el propiciatori,
el tron del Senyor. Quan es diu que Jesús
és el propiciatori, s’està dient que “Jesús
és realment el sant, el bo, el just”. D’alguna
manera, el pecat de l’home, la nostra crueltat, la nostra covardia, la nostra incredulitat, han tocat allò que és santíssim, el cos
i l’ànima de Jesús, que és a la vegada el
Fill del Pare, que és Déu amb el Pare. Per
això, els sacrificis no són necessaris.
Hi ha un salm, el salm 40, en el que es
diu: “Tu no vols sacrificis ni holocaustos
però m’has format una orella...”, en el qual
el salmista està dient a Déu: Els sacrificis Tu no els necessites. Tu m’has format
una orella per escoltar-te i, per tant, per
obeir-te, i això és el que Tu vols, que jo faci
la teva voluntat. I és el que jo vull fer. Això
es va realitzar en Jesús. Així és com ho
interpreta la carta als Hebreus, en la qual
substitueix la paraula orella per la paraula
cos. I la carta als Hebreus transforma
aquest salm en un diàleg entre Jesús i el
seu pare: M’has format un cos, per això
vinc a fer la teva voluntat. Tu no vols ni el
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sacrifici ni l’expiació. M’has format un cos.
És el Fill del Pare que ha assumit la nostra
existència humana, plenament. Podríem
dir que tota la seva existència humana és
orella, és escolta a Déu, a la seva paraula,
i és obediència, és correspondència, és
amor al Pare. I aquest amor i fidelitat al
Pare s’ha manifestat fins a l’extrem, fins
a morir en la creu. No és que el Pare hagi
fabricat una creu per al seu fill Jesús, sinó
que la fidelitat de Jesús a la missió encomanada pel Pare li ha comportat morir
d’una manera terrible, en una creu.
Jesús no ha vingut a un món neutre,
a un món innocent, sinó a un món profundament amarat de pecat, d’injustícia.
Jesús ha vingut a portar la llum del seu
Pare, la llum que Ell transparenta, profundament benèfica, sanadora, alliberadora.
I la seva presència enmig del món ha
estat refusada. Però Jesús no podia, si
era fidel al Pare, renunciar al que Ell era.
Jesús havia de dur el seu anunci fins al
final, fins a Jerusalem, fins al temple, fins
a les autoritats del seu poble, encara que
això li costés la vida.
Jesús, obeint al Pare, sense refusar
la mort, acceptant la tortura i el rebuig,
sense utilitzar el poder, morint en una
creu, coherent amb tot allò que Ell havia
ensenyat, perdonant els botxins i els qui
l’havien abandonat, dient “Pare, perdona’ls
perquè no saben el que fan”. Jesús confiant-se en les mans del seu Pare, Jesús
assumint tota l’existència humana amb
tot el seu sofriment, ha obeït al Pare, i ha
estimat sense límits. És l’expressió acabada de la fidelitat humana a Déu, perquè
Jesús és home com nosaltres, els homes
que realment tenim poca cosa a oferir al
Pare; tanmateix tenim el nostre germà
gran Jesús que s’entrega al seu Pare en
nom nostre. D’aquesta manera també es
pot entendre la mort vicària de Jesús per
nosaltres. Jesús no podia alliberar-nos del
pecat sense assumir-lo, sense permetre
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que aquest pecat el toqués. I Jesús va
deixar que el pecat de l’home el toqués,
el torturés, el triturés, l’aniquilés. Fins i
tot, d’una manera misteriosa com ens dirà
sant Pau: “Jesús es va fer maledicció per
nosaltres”. Jesús experimenta la llunyania
que sent o que viu l’home pecador. Per
això aquest crit a la creu: “Déu meu, Déu
meu, per què m’has abandonat”. Però
Jesús ho experimenta d’una manera molt
més radical, perquè Jesús havia viscut la
unió amb Déu, amb el Pare, d’una manera
per a nosaltres inimaginable; per tant, la
separació del Pare també resulta inimaginable per a nosaltres.
Amor sense límits
Jesús ha volgut davallar al més profund
de la misèria i del dolor humà. L’ha assumit tot, se l’ha fet completament seu. Per
això, quan la resposta del Pare sigui la
resurrecció de Jesús, tota aquesta negativitat ha estat superada, ha estat vençuda.
Jesús clavat a la creu s’ha manifestat molt
més fort que tota la dolenteria humana.

Impressionen especialment les paraules
de Jesús: “Pare, perdona’ls perquè no
saben el que fan”. L’odi, la burla, la injustícia, la crueltat, la tortura no aconsegueixen desesperar Jesús, no aconsegueixen
que Jesús maleeixi aquells que li estan
fent mal sinó que demana al Pare que
els perdoni i, fins i tot, els excusa: “No
saben el que fan”. L’amor de Jesús es
manifesta d’una manera molt més radical i molt més profunda encara. Per això,
en aquest moment de la creu, Jesús venç
l’odi; l’amor és molt més gran que l’odi.
Jesús no deixa mai de viure unit amb el
seu Pare i de confiar en Ell, encara que
visqui l’horror de sentir-se abandonat per
Ell. Jesús mor pregant. D’aquesta manera,
la buidor, la tenebrositat del nostre pecat
i del nostre mal són superades per l’amor,
per la confiança de Jesús.
Jesús, morint en la creu, ens fa visible,
d’una manera molt diàfana, molt clara, allò
que havia vingut a ensenyar-nos. Per això,
d’alguna manera, a la creu triomfa la veritat. Quan Jesús curava malalts expressava
l’amor del Pare envers el malalt, la persona
que sofreix. Jesús estimava curant, alliberant, instruint. Per a molta gent Jesús era
algú que els feia bé, però no arribaven a
captar l’essència de Jesús, l’essència de
Déu. ¿Qui és Déu? I qui som nosaltres per
a Ell? Déu és amor i Déu ens estima. Però
moltes vegades Déu es converteix en algú
que m’ajuda, a qui instrumentalitzo. A la
creu Jesús es manifesta com aquell que
és pur amor, amor sense límits. Jesús en
aquell moment no està curant a ningú, no
està dient cap ensenyança particular, no
allibera cap posseït; en aquell moment
Jesús simplement està sofrint, està sofrint
per fidelitat a la missió que el Pare li ha
encomanat. Jesús està perdonant i estimant aquells que no mereixen, en absolut,
ser estimats. Està manifestant que hi ha
una força més poderosa que la mort, que
és l’amor. D’aquesta manera, el missatge

de Jesús es fa molt més patent a la crucifixió, a la creu. I d’aquesta manera es compleix el que Jesús diu al final: “Jo he vingut
com a testimoni de la veritat”.
I, de fet, la veritat que apareix a la creu
desemmascara tota la mentida que l’ha
portat a la creu, desemmascara la hipocresia d’un sacerdoci que es considera
que serveix a Déu i, en realitat, s’està
servint a si mateix i als seus interessos
de poder. Desvela la manca de justícia
del poder polític que governava en aquell
moment. Desvela la covardia dels seguidors de Jesús. Desemmascara la crueltat
de la gent humil que, cansats de ser explotats i humiliats pels seus caps, es diverteixen torturant a un home més feble que
ells, com faran els criats i els soldats amb
Jesús. Es desemmascara, realment, tota
la immundícia humana, encara que apareixen alguns casos bons en la passió, que
seran les dones seguidores de Jesús que,
amb el seu silenci però amb la seva presència, estan al seu costat, que l’estimen;
no poden fer res per Ell però estan amb
Ell, no s’amaguen, no s’escapen, estan al
seu costat. Hi ha una mica d’humanitat i de
bondat malgrat el poder formidable del mal.
Hi ha amor, hi ha bondat. Però, sobretot, a
la creu es manifesta aquest amor immens,
infinit; i és real aquest amor. Jesús l’està
vivint, està morint amb aquest amor.
La mort de Jesús, doncs, vista des del
Nou Testament, és el sacrifici agradable
al Pare, és l’ofrena que l’home pot oferir al
seu Déu. En aquell moment, els sacrificis
del temple ja no tenen raó de ser, perquè
allò que de veritat agrada a Déu és el nostre amor i la nostra correspondència al seu
amor, i això s’ha donat en Jesús.
I, a la vegada, la creu de Jesús, com
ens diran sant Joan i sant Pau, és l’expressió de l’amor de Déu a l’home. No
és només l’ofrena de l’home a Déu sinó
sobretot l’amor de Déu a l’home, perquè
en la creu de Jesús Déu manifesta que ha
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optat per nosaltres d’una manera radical.
Confessant a Jesús com el Fill de Déu,
com el Fill del Pare, estem confessant que
Déu ens ho ha donat tot en el seu Fill. No
hi ha res que estimi més un bon pare o
una bona mare que al seu propi fill. Donar
el fill és donar-ho tot. En el cas de Jesús
és molt més. No podem imaginar el lligam
entre Jesús (el Fill) i el Pare. És tan fort
que per a la nostra fe és l’únic Déu. El
Pare entrega el seu Fill a la humanitat a
fons perdut i no pren al Fill quan la humanitat el crucifica, com si quan estigués a
punt de morir hagués dit al seu Fill: Mira,
ves-te’n d’aquí i puja amb mi. No. Jo he
donat el meu fill. Feu el que vulgueu amb
Ell. Però precisament fent el que vulguem
amb Ell, matant al Fill, és com el Pare pot
expressar el seu amor radical per nosaltres i ens pot salvar perquè el Fill assumeix això, allò que ningú no podia assumir, el nostre pecat, el nostre mal.
D’aquesta manera, doncs, s’acompleix
el que havia dit Caifàs: “Cal que un home
mori per tot el poble”, encara que ell no
ho havia dit en aquest sentit que li donarà sant Joan.
Com he dit al començament, per a Caifàs és una
frase que simplement és
manipuladora, per convèncer els altres membres del
Sanedrí: Eliminem Jesús
perquè tota la nació perillarà, ja que el volen coronar
com a rei d’Israel, i vindran
els romans i ens destruiran.
En la ment de Caifàs no
és simplement això, no. Si
el proclamen Messies ens
hem de situar davant de
Jesús d’una manera que
tota la nostra visió de Dé u
ha de canviar.
Però sobretot em vull
centrar en el significat pro-
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fund i salvador de la mort de Jesús, del
qual hem parlat ja. També sant Pau ens
dirà que amb aquest sacrifici de Jesús,
amb aquesta entrega de Jesús al Pare,
nosaltres hi som inclosos i, per això dirà
a la carta als Romans: Oferiu els vostres cossos, oferiu-vos com una víctima
viva, santa i agradable a Déu. Aquest és
el sacrifici autèntic. El cristià està dins la
vida de Jesús. Jesús a la creu ens integra dins la seva pròpia existència, dins la
seva pròpia entrega. Jesús no és simplement un que s’entrega al Pare; s’entrega
en nom de tots nosaltres. Nosaltres som
el seu cos i, per tant, s’entrega al Pare en
nom nostre però inclou la nostra entrega,
el nostre amor en la seva pròpia. I això
és l’autèntic sacerdoci cristià. La meva
vida, en la mesura en què jo vull viure-la
en fidelitat, en abandó a Déu, en amor als
altres, a costa meva, és sacrifici agradable al Pare, és el sacrifici de Jesús, és la
lloança i l’amor que l’home pot oferir al
seu creador: correspondre a l’amor amb
el qual ha estat estimat.

Espai Bíblic - Teològic
La Resurrecció de Jesús.
Formació dels Evangelis
Fra Josep Manuel Vallejo

L

’experiència que van fer els deixebles
que convisqueren amb Jesús, de trobar-se amb Ell després de mort, vivent
i ressuscitat, és el nucli de la fe cristiana.
El testimoni més antic que tenim de la
resurrecció del Senyor és a 1Co 15. És un
testimoni de sant Pau en primera persona
perquè diu: “Després se’m va aparèixer a
mi”. El text diu que Jesús es va aparèixer
a Cefes, després a cinc-cents germans,
“la majoria dels quals encara viuen però
alguns són morts”. Per tant, sant Pau ha
contactat amb aquests testimonis de la
resurrecció. Després es va aparèixer a
Jaume, aquest era dels familiars de Jesús,
molt escèptic amb la seva vida. I després,
diu sant Pau, que se li va aparèixer a ell
mateix. Aquí hi ha el nucli de la nostra
fe, en l’experiència dels testimonis de la
resurrecció.
De la resurrecció no tenim una descripció directa perquè ningú no va ser testimoni
del fet. La resurrecció ens ha arribat per
l’experiència de les aparicions del Senyor
ressuscitat. L’experiència de la resurrecció
és indestriable dels testimonis que la van
experimentar. En un altre lloc vàrem explicar la solidesa d’aquests testimonis1.
Tots els textos del Nou Testament afirmen, de manera clara per boca dels qui ho
van experimentar, que Jesús ha ressuscitat i se’ls ha aparegut. Però també expli1. “¿Va ressuscitar?” a Atansar-nos a Jesús de
Natzaret, Catalunya Franciscana 244, p. 101.
2. LLUIS ARROM, ¿Per què maten Jesús?
¿Per què mor Jesús?, Catalunya Franciscana 248, p. 37-44

quen la incredulitat inicial, l’obstinació, els
dubtes i la por. Aquesta actitud escèptica i
contrària a tot entusiasme va a favor de la
historicitat d’aquestes aparicions, perquè
si s’ho haguessin inventat, ho haurien fet
tot molt més clar. Aquests dubtes, aquesta
incredulitat, aquest reconèixer-lo però no
reconèixer-lo, és una prova de l’autenticitat
històrica de l’esdeveniment.
El nostre tema complementa el de la
mort de Jesús2, perquè la mort no es pot
explicar sense la seva resurrecció i viceversa. La resurrecció és l’altra cara de la
mort i el lliurament de Jesús per amor, a la
creu. Explicarem una mica el sentit de la
resurrecció, el significat de les aparicions,
i després veurem com aquesta nova llum
que ha donat la resurrecció a la vida de
Jesús, fa comprendre qui és Jesús, i com
es redacten els evangelis a aquesta llum.
Els evangelis no són biografies estrictes
de Jesús, tot i que tenen material històric,
sinó que són testimonis de qui és Jesús:
el Fill de Déu, “aquell que se’ns ha aparegut a nosaltres ressuscitat, que és aquell
amb el qui hem viscut tres anys des de
Natzaret a Galilea”. Els evangelis són confessions de fe.
Aspectes de la Resurrecció
Primer. La resurrecció és un esdeveniment que es dóna a aquells que havien
viscut amb Jesús. Per tant, el re-coneixen.
Jesús no es presenta, com volia Satanàs
(Mt 4), a tothom, ni fa un miracle espectacular perquè tothom cregui. Jesús s’apareix als que havien conviscut amb Ell i de
manera discreta, gairebé en secret.
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Segon. A totes les aparicions, d’entrada
no reconeixen Jesús, vol dir que és diferent. Jesús no ha retornat a aquesta vida,
sinó que ha entrat en una altra dimensió, a
la vida definitiva i, per això, no el reconeixen. Però hi ha un signe, com partir el pa a
Emmaús, o pronunciar el nom “Maria”, de
la Magdalena, que fa que el reconeguin.
Per tant, és ell mateix. Aquesta ambigüitat
entre que és diferent però és el mateix està
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present en totes les aparicions. I ens
vol dir que Jesús segueix sent Ell personalment perquè pels seus gestos el
reconeixen, però d’una altra manera. I
aquesta altra manera no és igual a la de
Llàtzer o a la de la filla de Jaire, que tornen a aquesta vida. Jesús ha entrat en
una dimensió nova, a la vida definitiva.
Tercer. Les aparicions són molt discretes, no són espectaculars. Són com
el gra de mostassa, que és petit, imperceptible, però quan comença a créixer...
També és molt curiós que moltes de les
aparicions estan al voltant d’un àpat.
Al final de l’evangeli de Joan (Jn 21),
amb un esmorzar al costat del llac, a
Emmaús (Lc 24) hi ha un àpat, en què
Jesús parteix el pa i el reconeixen; a
Lluc quan entra al Cenacle on estan tots
els deixebles esporuguits, menja peix
perquè vegin que està viu, ja que no
s’ho acaben de creure. Aquesta coincidència dels àpats a les aparicions
del ressuscitat té a veure amb l’Eucaristia. Insinua que és en l’Eucaristia on
es fa present el Senyor Ressuscitat. A
Emmaús és claríssim, les paraules són
les mateixes que fem servir a la litúrgia.
“Jesús prengué el pa, el beneí, el partí,
el repartí”, i llavors el reconegueren. Hi
ha com una ceguesa en els deixebles,
de veure però no veure i després hi ha
un esdeveniment, com partir el pa o dir
“Maria”, que fa que se’ls obrin els ulls.
Amb Adam i Eva passa igual però en
sentit contrari, quan agafen el fruit de
l’arbre, diu el text, “se’ls obriren els ulls”,
i es veieren malament, se’ls ofuscà la
mirada.
Els relats són profunds i subtils i insinuen més que descriuen. Ens estan dient
que per reconèixer el Ressuscitat hem de
tenir un sotrac interior de l’Esperit Sant,
que ens fa veure. Nosaltres veiem però no
veiem, estem distrets o capficats en pensaments o sentiments, però hi ha moments

en què hem estat en silenci, o hem pregat,
i rebem un toc de l’Esperit, que se’ns obren
els ulls i captem la profunditat de la realitat.
Altres aspectes importants. Totes les
aparicions són “el primer dia de la setmana”, el diumenge. Alguna cosa grossa
devia passar perquè el gran costum del
dissabte, sagrat per als jueus, es canviés
al diumenge. Això és una prova que fa
pensar.
“Si es considera quina importància té
el Dissabte en la tradició veterotestamentària, llavors és clar que tan sols un esdeveniment d’un poder impressionant podia
provocar la renúncia al Dissabte i la seva
substitució mitjançant el primer dia de la
setmana3.”
L a major par t d e les apar i c ions
comencen dient: “Molt de matí, quan
ja clarejava”. Això és fantàstic. Aquests
relats de les aparicions són una obra d’art.
Insinuen el que és impossible de descriure.
En dir “quan ja clarejava”, ens està dient
que, de la mateixa manera que l’albada
il·lumina la realitat, ara la resurrecció
de Jesús il·luminarà la nostra vida. La
resurrecció de Jesús i l’Esperit Sant
il·luminen el nostre interior i ens fan veure
la realitat tal com és, de manera que “quan
ja clarejava”, en el silenci, en la quietud,
discretament, ens està insinuant com es
fa present el Ressuscitat en la nostra vida.
Jesús interpreta les Escriptures
La llum de la resurrecció són les ulleres que fan comprendre el sentit de la
vida de Jesús i de tot l’Antic Testament. El
relat d’Emmaús ens diu que Jesús acompanya aquells dos deixebles decebuts,
els escolta, es desfoguen i llavors, en un
moment donat, els explica el sentit de les
3. JOSEPH RATZINGER-BENET XVI, Jesús
de Natzaret. De l’entrada a Jerusalem a la
Resurrecció, Ed Claret, Barcelona 2011,
p.220

Escriptures: “Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots
els profetes, –Jesús Ressuscitat– els va
explicar tots els passatges de les Escriptures que es referien a Ell” (Lc 24,27). Jesús
Ressuscitat interpreta les Escriptures de
l’Antic Testament, i els diu els llocs on es
parlava d’Ell: El Servent Sofrent, el nou
David... Això és importantíssim perquè
entenguem com s’ha fet el Nou Testament.
Com es forja el Nou Testament
Les Escriptures que tenien els jueus
després de morir Jesús era l’Antic Testament: El Pentateuc, els Profetes i els
Salms. A partir d’aquestes Escriptures,
interpretades a la nova llum del Ressuscitat, present i vivent en la comunitat, es forjarà el Nou Testament. Cal tenir en compte
que l’esdeveniment de la Resurrecció no
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és una cosa puntual. És un esdeveniment
que va passar i segueix passant. Tots els
verbs que parlen de la Resurrecció estan
en pretèrit perfet, que en grec significa:
“Va ressuscitar i segueix ressuscitat”. De
manera que Jesús Ressuscitat segueix
vivent i actuant a la vida de l’Església,
en la seva litúrgia, en la predicació, en
la catequesi de la comunitat. Entre els
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anys 40 i 100, abans que hi haguessin
evangelis, hi ha la vida de la comunitat cristiana que celebra l’Eucaristia i
rellegeix l’Antic Testament a la llum de
la Resurrecció –per això l’Evangeli i tot
el Nou Testament estan farcits de cites
de l’Antic Testament. La predicació de
la primitiva comunitat es fa amb les
Escriptures antigues interpretades amb
aquestes noves ulleres de la resurrecció. Per això, diu sant Lluc a l’evangeli
d’Emmaús: “Començant pels llibres de
Moisès i continuant pels de tots els profetes, els va explicar tots els passatges
de les Escriptures que es referien a Ell”
(Lc 24,27). I aquells dos deixebles, que
havien sentit la predicació de Jesús i
se’ls havia escalfat el cor, diuen: “No és
veritat que el nostre cor s’abrusava dins
nostre mentre ens parlava en el camí i
ens obria el sentit de les Escriptures?”.
Qui ens obre el sentit de les Escriptures
antigues és Jesús Ressuscitat. Aquesta
és la nostra lectura de la Bíblia. La Bíblia
diu moltes coses, però la lectura cristiana de la Bíblia és la que ens fa Jesús
Ressuscitat. Per tant, no tot és igualment
vàlid. Ja en vida, en el Sermó de la Muntanya, Jesús diu: “Se us va dir però jo us
dic”. Jesús modifica la interpretació de
l’Antic Testament. Però és que després
de ressuscitar, el Crist vivent en la comunitat és el que inspira els nous textos i el
que fa interpretar l’Antic Testament. Això
és clau perquè comprenguem els evangelis i els textos del Nou Testament i la
Teologia Cristiana. Després d’aquesta
experiència cabdal de la Resurrecció, la
comunitat va entendre una cosa fonamental: “que aquell que havia viscut amb
nosaltres, Jesús de Natzaret, és aquest
que viu ara en la comunitat”. Que “aquest
és aquell”, és el que pretenen dir els Evangelis. Que Jesús, que va néixer a Natzaret,
va viure a Galilea i va estar tres anys amb
nosaltres predicant, és el mateix que ara

se’ns ha aparegut ressuscitat. Per això el
re-coneixen. Aquesta identitat constitueix
el nucli de la fe cristiana: que un home que
ha caminat per la Terra és Fill de Déu.
Gràcies a aquesta experiència de Jesús
Ressuscitat, vivent en la comunitat, els primers cristians, a poc a poc, van anar comprenent qui era Jesús. Aquesta és la pregunta a la que respon l’Evangeli: ¿Qui és
Jesús? I varen donar diverses respostes.
Primer van entendre que era el Messies
que acomplia totes les promeses de l’Antic
Testament. Jesús és el Messies promès,
no com se l’imaginaven, de cap manera
s’imaginaven un Messies crucificat. La
comunitat va trigar anys a digerir aquesta
humiliació. Però després va entendre que
aquest home que havia viscut amb ells i
que tenia coses una mica sorprenents, era
una persona divina. A poc a poc van comprendre que Jesús era Fill de Déu. També
li diran “el Senyor”, com es deia a Déu a
l’Antic Testament. En els textos de l’inici de
les cartes als Colossencs i Efesis se’ns diu
també que Jesús és la plenitud de la creació, la plenitud de la revelació, el Logos
que existia junt amb el Pare abans de la
creació (Jn 1).
Però la idea fonamental és que gràcies
a l’experiència del Ressuscitat en la comunitat, la seva litúrgia, la seva catequesi
són el bressol on s’han forjat els textos de
l’Evangeli i del Nou Testament.
Origen dels Evangelis
Els Evangelis són un gènere literari
nou que va sorgir al segle I a la comunitat
cristiana (Marc). ¿Per què van sorgir els
Evangelis? La raó fonamental és perquè
no s’oblidessin del que havia passat, que
no s’oblidessin de la carn de Jesús. Les
cartes de sant Pau no parlen de la humanitat de Jesús, parlen sobretot del misteri
pasqual i del Ressuscitat. Només amb les
cartes de sant Pau hauríem tingut un Jesús
poc encarnat. Per això, com la comunitat

veia el perill de divinitzar massa Jesús i
que quedés com un esperit, varen recuperar la història de Jesús, la seva carn, i per
això hi va haver Evangelis. Dels testimonis d’aquesta època el que ens ha quedat
són paràboles, dites de Jesús, miracles...
D’això se’n diu la tradició evangèlica, tota
un sèrie de petits fragments (perícopes),
que van arribar desordenades als evangelistes. Aquests el que van fer, a la llum de la
Resurrecció, inspirats per Jesús vivent en
la comunitat, és ordenar tot aquest material
amb una intenció pedagògica, catequètica,
teològica, cadascú segons la comunitat
que tenia al davant. Cada evangelista va
posar l’accent en punts diferents perquè la
seva comunitat tenia unes necessitats pròpies. Cada evangelista ha rebut la tradició
dels que han viscut amb Jesús, però l’ha
seleccionat i ordenat en funció de la seva
teologia i de les necessitats formatives de
la seva comunitat.
Hi ha tres etapes a la tradició evangèlica. Primera, fins a l’any 33, la vida
de Jesús amb els apòstols. Segona, des
de la mort/resurrecció de Jesús fins que
s’escriu el primer evangeli (Marc l’any
60-70). En aquest temps, circulen per
la vida de la comunitat cristiana miracles de Jesús, dites, paràboles..., els
fragments de la tradició evangèlica. I la
tercera, l’etapa en què els evangelistes
pouen d’aquesta tradició i redacten els
seus evangelis, Marc l’any 60-70, Mateu
i Lluc al 70-80 i Joan l’any 100.
L’any 60 Marc es veu amb la necessitat
d’ordenar tot aquest material fragmentari
i oferir-lo per a la catequesi de la seva
comunitat. Evidentment per respondre a
la pregunta: ¿Qui és Jesús?, no per fer-ne
una biografia. Recordem que l’Evangeli de
Marc comença dient: “Evangeli de Jesús,
el Messies, el Fill de Déu” (Mc 1,1). Aquí ja
ho ha dit tot. La intenció de l’evangelista,
que és molt sobri, és mostrar que Jesús
és el Fill de Déu.
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Després a l’any 70-80 Mateu agafa tot
Marc, pràcticament, però hi ha més material en el seu evangeli perquè ha tingut
accés a altres fragments de la Tradició.
(Mateu té 28 capítols i Marc en té 16). Per a
Mateu, Jesús és el Messies, Fill de David,
que compleix les Escriptures.
Després Lluc, que és contemporani a
Mateu, l’any 70-80, fa el mateix, inclou tot
Marc però després té material propi que no
hi és als altres dos. Les paràboles del Fill
Pròdig i Marta i Maria només estan a Lluc.
L’ordre en què estan posades aquestes
perícopes és diferent en cada evangelista
perquè la seva intenció teològica és diferent. No és una voluntat cronològica el que
guia l’evangelista, tot i que en una primera
lectura ho sembli. La intenció de l’evangelista és dir-nos qui és Jesús, el Messies, el
Senyor, i dir que el Jesús de Natzaret de la
història és el Ressuscitat que es va aparèixer als deixebles i ara viu en la comunitat.
¿Què passa llavors? Les escenes de
la vida de Jesús transcrites en aquestes perícopes queden superposades en
l’Evangeli al fet que Jesús és el Messies.
Com que l’Evangeli s’ha escrit sabent que
Jesús és el Ressuscitat, a l’hora de dir-nos
que Jesús predicava, ens diu que el Fill
de Déu predicava. A l’hora de dir-nos que
Jesús va complir tal profecia, ens diu que
el Messies va complir aquesta profecia.
Perquè ja ho saben i perquè l’Evangeli
està escrit després de la Resurrecció. Els
dos nivells, el de Jesús de Natzaret i el
del Messies Crist estan superposats en
el text que tenim ara. Per això, no podem
distingir entre el Jesús històric i el Crist de
la fe perquè estan barrejats.
Això es pot veure de moltes maneres,
perquè l’ordre en què estan posades les
perícopes és fonamental per a la lògica
teològica de l’evangelista. Per exemple, en
Mateu, l’expulsió dels venedors del Temple
està poc abans de la Passió. A Joan està
al capítol 2. En què quedem? És que no

46

CATALUNYA FRANCISCANA

hi ha una voluntat cronològica. Per a Joan
té molta importància mostrar que des del
primer moment Jesús està enemistat amb
el Temple, amb els jueus. Per això ho posa
al principi. I, a més, ho explica molt bé:
“Llavors els jueus el van interrogar:
¿Amb quin senyal ens demostres que pots
obrar així? Jesús els contestà: Destruïu
aquest santuari, i en tres dies l’aixecaré.
Els jueus replicaren: Aquest santuari ha
estat construït en quaranta-sis anys, ¿i tu
el vols aixecar en tres dies? Però ell es
referia al santuari del seu cos. Per això,
quan va ressuscitar d’entre els morts, els
seus deixebles recordaren que havia dit
això, i van creure en l’Escriptura i en la
paraula de Jesús”.
¿Qui està dient això? El redactor, l’evangelista. Ho està explicant el narrador al lector. És una obra literària i el redactor ens
dóna les claus del llibre. Això ho fa Joan en
diversos fragments. I ens explica com s’ha
fet l’Evangeli: “Per això, quan va ressuscitar d’entre els morts, els seus deixebles

recordaren que havia dit això”. El narrador
ho explica, dóna les claus de l’Evangeli.
No podem separar el que va passar a la
història i la interpretació que donen els
evangelistes, perquè els evangelistes ens
mostren un Jesús interpretat des de la fe
en la resurrecció.
La Passió no és una crònica, com un
vídeo del que va passar, entre altres coses
perquè no hi havia ningú al peu de la creu,
Marc diu que les dones s’ho miraven de
lluny. Per tant, ¿com podem entendre la
Passió com un relat del que va passar
estrictament? Si en tinguéssim un vídeo
no entendríem res, però els relats que ens
han deixat els evangelistes ens donen el
sentit dels esdeveniments i el seu significat
profund, la interpretació dels fets, per tant,
entenem molt més amb els relats que no
amb un vídeo. Fixem-nos que la Passió
està farcida de cites de l’Antic Testament:
el Servent Sofrent d’Isaïes està omnipresent i el salm 22, perquè han interpretat
la mort de Jesús a la llum del Servent
Sofrent, i ens donen la clau de lectura de
l’esdeveniment de la mort de Jesús.
Rastres de la Resurrecció en l’Evangeli
L’Evangeli, com les bones pel·lícules i
els bons llibres, s’ha de llegir dues vegades. Quan veiem una pel·lícula i després
la tornem a veure, llavors ja sabem com
acaba, i la veiem diferent, i comprenem
molt millor les insinuacions que anava fent
el director, les coses que han passat, com
es prepara la trama..., perquè ja sabem
com acaba. L’Evangeli és això. S’han de
fer dues lectures per a comprendre’l, una
primera naïf, llegint el que va passar, i al
final la mort i la resurrecció. I, quan hem
captat que Jesús és el Ressuscitat, tornem
a començar, i es llegeix comprenent que el
qui camina per Galilea és el Fill de Déu, i el
que fa, ho fa el Fill de Déu i no sols Jesús.
Això és tot sant Joan. L’Evangeli de sant
Joan, des d’aquest punt de vista, és abso-

lutament genial perquè ha comprès tant el
misteri de Jesús que ens regala una narració en la que qui camina per Galilea és
el Ressuscitat. I ens ho diu clar, per exemple, quan passa Jesús per davant de Joan
el Baptista i aquest diu: “Mireu l’Anyell de
Déu”, això no ho podia dir el Joan Baptista
de la història perquè encara no ho sabia.
Això ho sap la comunitat cristiana de Joan
després de la Resurrecció, i per això Joan
el Baptista diu: “Mireu l’Anyell de Déu”. O
a la samaritana, el Jesús de la història pot
dir a la samaritana: “Qui begui de l’aigua
que jo li donaré tindrà vida eterna”? Això
ho està dient el Jesús Ressuscitat que dialoga amb la samaritana en la comunitat, i
m’ho està dient a mi, ara, quan jo llegeixo
en oració l’Evangeli. Perquè l’Evangeli,
entre altres coses, s’ha redactat perquè
jo em converteixi i entri personalment en
relació amb Jesús ara i aquí, perquè Jesús
segueix vivent en la comunitat. Aquesta és
la clau de lectura fonamental. Quan llegim
l’Evangeli amb actitud d’oració, Ell, amb
el seu Esperit, ens obre els ulls perquè
comprenguem el que ens diu. I ficant-nos
dins de l’Evangeli de Joan podem entrar
en relació personal amb Jesús Ressuscitat, que és el que es pretén amb els
diàlegs amb Nicodem, la samaritana, el
cec de naixement, Marta i Maria i Llàtzer...
Això és fascinant! L’Evangeli s’ha redactat
perquè el Ressuscitat pugui reviure a la
nostra vida amb els gestos i les narracions
del Jesús de la història, i nosaltres, llegint
l’Evangeli, puguem entrar en relació amb
Jesús Ressuscitat, vivent i actual.
Hi ha una novel·la fabulosa que es
diu “La història interminable”, de Michael
Ende. Fantàstica. És un llibre de teologia.
Allí, el protagonista, Bastian, en lloc d’anar
a classe, se’n va al tercer pis de l’escola
i s’amaga i comença a llegir el llibre de
la Història Interminable, i en un moment
donat, des del llibre el criden. ¿I què fa ell?
Es fica dins del llibre: Això és l’Evangeli,
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especialment el de sant Joan. Ens convida
a ficar-nos a dins del llibre amb la imaginació, i relacionar-nos personalment amb
Jesús. Això és un Evangeli, una obra d’art
religiosa que pretén que entrem en contacte amb el Senyor Ressuscitat a través
de les formes i els gestos del Jesús de
la Història perquè ens afecti de cara a la
nostra transformació cristiana.
Hi ha molts textos on es veu com el
Ressuscitat sura de les paraules de
l’evangelista. Per exemple, quan l’evangelista posa en boca dels personatges
les confessions de fe. A Lluc són els
àngels als pastors qui fan la confessió de
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fe: “Avui, a la ciutat de David us
ha nascut un Salvador, el Messies, el Senyor” (Lc 2,11). El que
Marc posa al pròleg: “Evangeli
de Jesús, el Messies, el Fill de
Déu”, Lluc, que és un artista, ho
posa a la narració, en boca dels
àngels. Joan també ho posa en
boca dels protagonistes de la
seva narració. Quan ha mort Llàtzer, Jesús ve i diu a Marta: “No
et preocupis, que el teu germà
ressuscitarà”. I ella li diu: “Sí, ja
sé que ressuscitarà al darrer dia”.
I Jesús li diu: “Jo sóc la resurrecció i la vida”. I Marta diu: “Sí, jo
sé que Tu ets el Messies, el Fill
del Déu viu” (Jn 11,27). Això no
ho podia dir la Marta de la història. Ho està dient la comunitat
cristiana que sap que Jesús és
el Fill de Déu i ho posa en boca
de Marta. I Tomàs, que fa la confessió de fe més gran de tots els
evangelis, diu a Jesús: “Senyor
meu i Déu meu” (Jn 20,28). Això
ho està dient com a confessió de
fe la comunitat de sant Joan en
boca de Tomàs.
Quan Jesús als evangelis
de Mateu i Lluc està predicant,
s’aparta, puja a una barca i comença a parlar, l’evangelista diu: I “Jesús començà a
predicar la Paraula de Déu”. El Jesús de la
història ¿podia estar predicant la Paraula
de Déu? No. Jesús predica el Regne o
paràboles. Llavors, ¿qui ho diu això? Ho
diu la comunitat que predica la Paraula de
Déu en la seva litúrgia. Estan superposant
el que feia Jesús al que ella fa ara en la
comunitat cristiana.
Una altra molt bonica, la multiplicació del
pans. Quan llegeixes a poc a poc l’evangeli
t’adones que és la comunitat cristiana la
que l’ha forjat, perquè primer hi ha hagut
vida cristiana i després s’ha expressat

en els textos. A l’evangeli de Joan, quan
Jesús reparteix el pa diu: “Jesús prengué
el pa, el beneí, el partí i el repartí”. ¿Quan
ho diu això Jesús? ¿No sonen aquestes
paraules? Això és l’Eucaristia. Les mateixes paraules que la comunitat cristiana fa
servir per a celebrar la fracció del pa, les
estan posant aquí. ¿Què ens estan dient?
Primer que la comunitat cristiana celebrava
l’Eucaristia. I estan insinuant que aquella
multiplicació dels pans s’assembla a l’Eucaristia, per la sobreabundància.
Hi ha altres llocs on es veu molt clar l’experiència pasqual. Jesús feia miracles, feia
guaricions, no hi ha cap dubte. Però hi ha
una sèrie de miracles, en l’evangeli, com
la Transfiguració o el caminar sobre les
aigües, que costen una mica de comprendre. Un Jesús que insisteix en el secret
messiànic, que és molt discret i que no vol
fer coses espectaculars, com Satanàs li
suggereix (Mt 4), ¿ara fa això? A veure,
¿què passa aquí? La barqueta a sobre del
mar encrespat de nit, ¿què simbolitza?
Hem de llegir els gestos i les narracions
amb el llenguatge en què es van crear,
per tant hem d’estudiar una mica per comprendre el llenguatge de la Bíblia. ¿Què
significa el mar de nit a la Bíblia? El mal,
el lloc dels dimonis, de les tenebres. Per
tant, la barqueta amb els apòstols, símbol de l’Església, fràgil, a la deriva i amb
por per la tempesta sobre el mar, i Jesús
com un fantasma vestit de blanc, caminant
sobre les aigües, sobre el mal. ¿Què pot
simbolitzar això? ¿No és més lògic pensar
que això és una aparició com les del final
de l’evangeli, que s’introdueix aquí perquè
ja saben que és el Ressuscitat? ¿No s’assembla això més a una aparició de les del
final que no a altres narracions de Jesús?
Aquí se’ns està dient que Jesús és el Ressuscitat que ha vençut el mal, que camina
sobre el mal. I després estira Pere del fons
de l’aigua. Pere s’enfonsa en el mal, en la
por, en els dimonis, i la mà de Jesús el treu

fora. Aquesta lectura teològica és molt més
rica i molt més lògica que la lectura literal.
La Transfiguració també té elements
pasquals. No diem que això no hagués
passat com una experiència dels apòstols. Però, és una teofania amb símbols
de l’Antic Testament. Jesús apareix transfigurat, amb rostre de vida eterna, amb
Elies i Moisès: “Tu ets el meu Fill, escolteu-lo”, la muntanya, el núvol... Per tant,
aquí hi ha una insinuació també. Sembla
com una Resurrecció abans de temps, per
dir-ho d’alguna manera. I, a més, l’ordre en
què l’evangelista posa la Transfiguració és
molt significatiu, perquè el posa camí de
Jerusalem. Primer anuncia la passió i, de
seguida, dóna el consol de la promesa de
la resurrecció, que el lector ja coneix. És
una pedagogia catequètica extraordinària
de l’evangelista.
Al principi de l’evangeli de Marc, la predicació i la vida pública de Jesús, quan
Jesús comença a sortir del Jordà i se’n
va cap a Galilea, diu el text: “Jesús vingué
dient: el Regne del Cel s’atansa”. Això, si
ens ho imaginem així literalment, queda
com una mica forçat perquè el text diu
que Jesús vingué a Galilea predicant:
“El temps s’ha acomplert, convertiu-vos i
creieu en la Bona Nova”. Això queda com
una mica massa estilitzat. Però quan un
entén que això és sumari, un resum, que
no pertany a la tradició evangèlica dels
fragments sinó que és un sumari redactat
per l’evangelista, llavors la cosa canvia.
Aquí hi ha una síntesi de l’evangelista
Marc dient-nos com ha estat i està encara
ara la vida de predicació de Jesús. I si
entenem els verbs, que estan en pretèrit
perfet, que parlen d’una acció puntual en
el passat que segueix passant en el present, està dient: “Jesús vingué a Galilea
a l’any 30 i segueix venint ara a la nostra
vida com a Ressuscitat”. És una lectura
més profunda, més real. Vingué i ve dient:
el Regne del Cel s’atansa. S’ha atansat en
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Jesús i se segueix atansant ara en la nostra vida. Això agafa una volada molt més
rica, perquè actualitza el missatge en l’ara
i aquí. Els evangelis s’han escrit perquè
ara, avui, puguem entrar en contacte amb
el Jesús Ressuscitat. Aquesta és la gràcia
dels evangelis.
Si llegim Lluc 4, aquell discurs de
Jesús a la sinagoga: “L’Esperit del Senyor
és sobre meu perquè m’ha ungit, m’ha
enviat...”, acaba dient: “Avui s’ha acomplert
aquest evangeli”. I aquest avui i el verb
estan en aquest temps verbal. Està dient:
avui, a l’any 30, que Jesús va tenir aquella
escena a la sinagoga, s’ha acomplert, però
avui també en la nostra vida s’està complint. Aquesta és la meravella de l’evangeli, la cosa extraordinària, que actualitza
el missatge per a avui, per a mi i aquí, amb
les formes del Jesús de la història.
L’evangeli és una confessió de fe i una
catequesi que actualitza a Jesús ara, no
és simplement un relat de la història. Té
elements històrics, les perícopes són
història, però estan redactades de tal
manera que ens actualitzen el missatge,
perquè el Jesús que inspira l’evangeli és
el vivent en la comunitat.
I per si encara quedava algun dubte del
paper de la comunitat, llegim encara un
fragment. Que important és llegir l’evangeli a poc a poc i amb atenció! Quan
Jesús parla amb Nicodem, l’evangeli, diu:
“Nicodem li replicà: ¿Com pot ser això?
Jesús li respongué: Tu que ets mestres d’Israel, ¿no ho comprens? Et ben
asseguro que parlem d’allò que sabem i
donem testimoni d’allò que hem vist però
vosaltres no admeteu el nostre testimoni”.
Però, ¿no estava parlant Jesús amb Nicodem? ¿Qui està parlant ara en primera
persona del plural? El narrador seria en
singular, l’evangelista parla en singular.
Aquí parla la comunitat. Se’ls ha escapat.
És fantàstic. Qui parla en l’evangeli és la
comunitat, inspirada per Jesús present i
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vivent. Aquesta és la clau de lectura de
l’evangeli. Això és molt interessant. Dóna
una solidesa i una obertura d’ulls molt més
gran. Vol dir que aquest llibre és vivent,
perquè l’ha redactat una comunitat viva
a partir de la seva experiència del Ressuscitat. I, per tant, nosaltres podem fer
la mateixa experiència llegint-lo en actitud d’oració. Com deia la Dei Verbum 4,
l’evangeli només es pot llegir en l’esperit
en què va ser redactat. Per tant, abans
de llegir l’evangeli hem de demanar l’assistència de l’Esperit, hem de sintonitzar
amb l’Esperit Sant perquè ens desveli,
com fa Jesús als d’Emaús, les claus, el
significat i el sentit. Si això s’ha escrit en
sintonia amb l’Esperit Sant present en la
comunitat, només el comprendrem sintonitzant amb el mateix esperit amb què va
ser escrit.
4. Document del Concili Vaticà II sobre la
Revelació.

Espai Bíblic - Teològic
Jesús en l’evangeli
de Marc, Mateu i Lluc
Fra Jesús Romero

N

o ens espantem. Aquests tres rostres de Jesús una mica “warholians”
volen ser només una expressió plàstica que ens serveixi per a introduir-nos
a la qüestió de Jesús en l’evangeli de
Marc, Mateu i Lluc. El títol té la seva raó
de ser, tot i que pugui sonar estrany en un
primer moment. JESÚS és SEMPRE el
protagonista de l’evangeli. Per això el centre de la nostra investigació és Ell i només
Ell. D’altra banda, però, trobem aquest en
l’evangeli de...; “l’evangeli” (en singular) i
no “els evangelis” (en plural). Gramaticalment hauria de dir Jesús en els evangelis
de... (perquè són tres evangelis que veurem). Però m’agrada la formulació perquè
l’Evangeli (que escric en majúscula), la
Bona Notícia, és UNA. El que passa és
que tenim, per dir-ho d’alguna manera,
la mateixa notícia en tres “rostres” (ara
podeu entendre la foto); la mateixa notícia
amb el ROSTRE DE JESÚS segons Marc,

el ROSTRE DE JESÚS segons
Mateu i el ROSTRE DE JESÚS
segons Lluc. També veureu que
l’ordre dels evangelis no és el
tradicional que tots trobem en
les nostres bíblies (Mateu, Marc,
Lluc...), sinó que estan distribuïts així perquè els entesos s’han
posat d’acord en dir que Marc és
el més antic. Els presentarem,
doncs, del més antic al més
nou, tot i que Mateu i Lluc és
probable que fossin escrits més
o menys en la mateixa època en
llocs diferents. I, és clar, trobem
a faltar l’evangeli segons Joan,
perquè no el tractem en el nostre estudi,
dedicat al rostre de Jesús en els evangelis
coneguts com a sinòptics.
El mot “evangeli”
Hauríem de començar explicant què
volem dir amb la paraula evangeli. És una
paraula que, normalment, traduïm per
Bona Notícia. Ara bé, ¿de quin tipus de
Bona Notícia estem parlant? ¿Què entenien els primers cristians amb aquesta
paraula? Aquesta paraula, antigament,
dins el món pagà, tenia dos aspectes que
es podríem assemblar, salvades les distàncies, al que per a nosaltres és avui un
exvot i una propina. En principi, l’evangeli
era el sou o el regal que rebia aquell qui
portava una bona notícia. Aquí, fa ja molts
anys (ja és cosa del segle passat), pels
volts del Nadal arribava a casa ara l’escombriaire, ara el sereno, i ens portaven
una postal amb els bons desigs per a les
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festes que s’apropaven. Quan feien això
sabíem que calia donar-los l’aguinaldo,
uns diners, la propina que era una mena
de recompensa per la feina que feien al
barri. Doncs, més o menys, l’evangeli era
com la propina, com l’aguinaldo merescut
per portar-nos bones notícies. Si voleu,
el sereno o l’escombriaire ens portaven
la postaleta que anunciava les festes de
Nadal, la bona notícia del Naixement de
Jesús, i els donàvem la propina per anunciar-nos-la ni que fos indirectament.
Però, com dèiem, també podem fer
aquesta connexió del mot evangeli amb el
concepte d’exvot. Si anem a Montserrat
o a Núria, trobem una col·lecció d’exvots
que són mostra de l’agraïment d’aquelles
persones que s’han vist afavorides per un
favor de la Mare de Déu. Aleshores l’exvot
constata, per part d’aquell que el dóna,
tant el miracle com l’agraïment per aquest
miracle rebut. En l’antigor la paraula evangeli també feia referència, a vegades, a
l’ofrena que feia aquell que havia rebut de
la Divinitat un favor i, per tant, era ensems
prova del miracle i de l’agraïment personal. Donava fe de la bona notícia que havia
estat guarit, escoltat, atès.
Més endavant, quan l’Imperi Romà
estava en expansió i també, abans,
l’hel·lenisme en tota la seva extensió,
aquesta paraula, evangeli, va ser vir
per a referir-se, justament, a allò que
ja s’apropa més al que normalment traduïm: una bona nova en sentit estricte.
La bona notícia, ¿de què? Doncs, per
exemple, quan l’emperador havia guanyat una guerra tot sotmetent els seus
enemics o que havia tingut un fill que
el podia succeir en el tron i, per tant,
que l’imperi adquiria estabilitat; perquè
si l’emperador havia tingut un hereu, se
suposava que l’hereu portaria l’estabilitat del regne o de l’imperi. Ja sabem
que tota cosa humana és flor d’un dia,
perquè l’emperador podia ser assassinat
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i els descendents també, però normalment volia dir això, la idea d’evangeli:
una bona notícia, alegre, joiosa, que
dóna esperança, que ens és d’estabilitat
i d’harmonia.
I d’aquí ha passat, en llenguatge creient, a la Bona Notícia amb majúscules.
¿Quina és aquesta Bona Notícia? És
Jesús, el Messies, el Salvador del món.
Per al cristià aquesta és la Bona Notícia,
i l’evangeli s’ha convertit, amb el pas del
temps, en aquests quatre llibres, aquests
quatres textos que tenim al començament
del nostre Nou Testament, que recullen la
vida d’aquesta Bona Notícia encarnada: la
vida de Jesús. Diguem-ho ja clarament:
l’evangeli és Jesús; l’evangeli ja no és una
idea, una abstracció per al cristià, és una
Persona concreta: és Jesús de Natzaret,
cregut i confessat com el Messies. Això
és el que intenten dir-nos els Evangelis i
normalment ja de bon principi (cfr. Mc 1,1).
Els Evangelis
Aleshores, ¿què és un Evangeli? Nosaltres obrim la Bíblia per la part del Nou Testament i ens trobem amb quatre evangelis. Però, ¿què són? ¿Com s’ha arribat a
aquest llibre concret, acabat, que anomenem Evangeli? Per arribar a aquest “producte acabat” hem de parlar, grosso modo,
de tres etapes: la primera etapa seria,
diguem-ne, la de Jesús; la segona etapa
seria la dels apòstols i la tercera etapa la
dels evangelistes. Totes tres etapes tenen
el seu moment i són cabdals per entendre el text que avui tenim entre mans i que
anomenem EVANGELI.
Comencem per Jesús. Ens ajudem
d’aquest text dels Fets dels Apòstols
(2, 22-24): Israelites, escolteu aquestes
paraules: Jesús de Natzaret era un home
que Déu va acreditar davant vostre,
obrant entre vosaltres, per mitjà d’ell, miracles, prodigis i senyals.Tots ho sabeu prou.
Doncs bé, aquest Jesús va ser entregat

d’acord amb la decisió i el designi que
Déu havia fixat per endavant, i vosaltres
el vau matar fent-lo clavar a la creu per
uns impius. Però Déu l’ha ressuscitat
alliberant-lo dels dolors de la mort, que
de cap manera no podia continuar retenint-lo sota el seu poder (cfr. també el
testimoni paulí a 1 Co 15,3-4). Aquest és
el primer missatge, que els experts anomenen kérygma (“proclamació”, del grec
keryssō: proclamar). El kérygma és la
forma resumida del missatge o el nucli de
la predicació dels apòstols després de les
trobades amb Jesús Ressuscitat. Aquest
primer missatge no el tenim enregistrat (ja
ens agradaria!!!), però els estudiosos l’han
pogut isolar com ara hem fet nosaltres
amb aquest text dels Fets dels Apòstols:
Jesús era un home, que morí a la creu
d’una forma pública i evident davant de

tothom, a qui Déu va acreditar, va reconèixer, davant de tothom com a Fill seu
i Messies, primer amb els miracles que
Ell obrava i, després de mort, ressuscitant-lo d’entre els morts. És un missatge
molt curt, però aquest és el nucli de la
Bona Nova: que hi ha algú com nosaltres,
un home que ha viscut i ha patit, que ha
viscut el mateix que nosaltres, perquè era
realment un home i un home que tothom
coneixia i n’havia sentit a parlar. Aquest
home va morir a la creu com un blasfem i
tingut com un perill públic, però Déu, ressuscitant-lo d’entre els morts, ha revelat
que aquest era l’Home, en majúscules, el
Fill de Déu, que és el que trobarem resumit en els evangelis. Aquest és el nucli de
la fe cristiana. Tot comença per aquest
anunci, l’anunci del Jesús ressuscitat,
del Jesús que ha patit ignominiosament
i innocentment; però tot a la llum d’aquell
gran esdeveniment, d’aquell Jesús que
era mort i que ara viu. I els Evangelis s’escriuran per això mateix: el detonant és
Jesús ressuscitat. És a través de les diferents aparicions del Jesús ressuscitat que
els primers deixebles experimentaran que
Jesús és viu, que ja no pot morir mai més,
que els acompanya i que els acompanyarà
sempre. Quan això passa, els primers deixebles comencen a fer lectura de tot el
que ha passat, del que Jesús feia, del que
Jesús ensenyava, del que ells mateixos
van viure i escoltar de llavis de Jesús i
comencen a treure conclusions de tot plegat: veritablement aquest era el Fill de
Déu, és el Déu amb nosaltres!
I passem als apòstols. Ara m’ajudo d’un
text que trobem al principi del llibre dels
Fets dels Apòstols (1,21-22.26) que ens
parla de l’elecció de Maties (qui substituirà
Judes, el traïdor, ja mort, per tornar a refer
el nombre de Dotze, nombre simbòlic que
fa referència a totes les tribus d’Israel): Cal,
doncs, que sigui amb nosaltres testimoni
de la resurrecció de Jesús, el Senyor, un
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d’aquests homes que ens acompanyaren
durant tot el temps que ell (Jesús, s’entén)
visqué entre nosaltres, des del dia que
Joan el batejà fins al dia que fou endut
d’enmig nostre cap al cel (...) Ho van fer a
sorts, i la sort recaigué sobre Maties, que
fou agregat als onze apòstols. Ja tornem a
tenir complert el número simbòlic de dotze
apòstols, però fixem-nos amb les característiques d’aquest personatge que s’ha
escollit (i que el posa a la mateixa alçada
dels altres onze): algú que sigui amb
nosaltres testimoni de la resurrecció de
Jesús. Aquest és el fet, aquest és l’esdeveniment cabdal. No val qualsevol persona.
Ha de ser algú que sigui testimoni de la
resurrecció de Jesús. Però no sols això,
cal que hagi acompanyat tot aquest procés des del dia que van batejar Jesús al
Jordà fins al dia que fou endut d’enmig
nostre cap al cel. Per tant, l’evangeli, la
Bona Notícia, parteix d’aquell esdeveniment, però també d’uns testimonis oculars,
d’unes persones ben concretes, els Dotze,
que han conviscut amb Jesús i poden dir:
Certament aquest home, amb qui vam
conviure, amb el qui vam patir, de qui a
vegades ens vam avergonyir, a qui vam
arribar a abandonar quan ell va morir en la
creu, aquell home és el Fill de Déu i nosal-

54

CATALUNYA FRANCISCANA

tres ara en donem testimoni. Testimoniatge
aquest que molts segellaran amb el vessament de la pròpia sang. Poca broma!!
I, finalment, els evangelistes. Aquí
parlem ja directament dels nostres protagonistes escriptors/redactors (que poden
ser o no la mateixa persona, però parlem
d’aquell que ens ha donat el text acabat
que podem llegir i meditar). Cito els primers versets de l’evangeli de Lluc (1,14), que és el qui testimonia d’una forma
claríssima tot el procés redaccional que
ha fet (i que val per a tots els evangelistes). Cal recordar-ho: l’evangelista és
un autor, no és un testimoni de primera
mà, però un autor creient, cristià convençut. Els evangelistes solen estar a cavall
entre la primera i la segona generació de
cristians. De fet els evangelis en la seva
forma escrita comencen a aparèixer quan
aquests primers testimonis oculars (els
Dotze i d’altres testimonis de primera mà
com ara Pau), moren o són morts, car la
majoria acaben màrtirs. Quan aquests
testimonis primers manquen, ja corrien
de feia temps, ben segur, tota una sèrie
de tradicions orals i escrites. Probablement els primers escrits que corren són
els de la Passió, recordant tot el procés
judicial de Jesús, la seva mort i la seva

resurrecció. Altres són dites de Jesús.
Altres recorden escenes concretes de la
seva vida. Van corrent diferents textos,
normalment de tradició oral, que després
es posen per escrit. Aquí, en el text de
Lluc, trobem una prova d’aquest procés:
Són molts els qui han emprès la tasca
d’escriure un relat dels fets que s’han
acomplert entre nosaltres, valent-se del
que ens han transmès els qui des del
principi en foren testimonis oculars i
després esdevingueren servidors de la
Paraula. També jo, havent-me informat
minuciosament de tot des dels orígens,
he decidit d’escriure-t’ho, il·lustre Teòfil, en una narració ordenada, perquè
constatis la solidesa dels ensenyaments
que has rebut. L’apòstol era un servidor
de la Paraula. Aquí tenim, però, una persona que s’ha proposat d’escriure, de narrar, segons els testimonis oculars apostòlics i el que d’altres han transmès, la
vida de Jesús. Fer això, però, té una finalitat; no s’ha fet perquè sí. L’evangelista
no escriu la història de Jesús com els
grecs del seu temps escriurien la història d’un personatge famós. Cert, Lluc que
era un gentil, és natural que a l’hora d’escriure, amb el seu estil, ens pugui fer pensar com escrivien els grecs les històries
dels herois o dels personatges importants
(Lluc és fill del seu temps); però ell no vol
escriure la història d’un heroi, Lluc vol
escriure la història de Jesús, que és tota
una altra cosa. Nosaltres no podem llegir
els evangelis com si estiguéssim veient
una successió d’imatges i esdeveniments
en un vídeo –això és una mania nostra
actual– sinó que hem de llegir-ho tot com
una gran catequesi (recordem que Lluc
vol escriure el seu Evangeli perquè Teòfil
constati la solidesa dels ensenyaments
que ha rebut: el vol refermar en la fe).
Una clau de lectura per situar-nos davant
de qualssevol dels quatre evangelis és
saber que cada evangelista està fent cate-

quesi a una comunitat determinada, que
vol respondre a les necessitats, o plantar
cara als perills o als problemes que està
passant la seva comunitat i, aleshores,
tenint en compte tot això, “condicionat”
per tot això, l’evangelista narra aquesta
història de Jesús que transforma en un
relat. És una narració ordenada, no ho
oblidem, perquè també nosaltres constatem la solidesa dels ensenyaments
que hem rebut.
Els evangelistes han fet la selecció i
la síntesi d’aquestes fonts que els havien
arribat o que tenien a l’abast. N’han feta
una adaptació i una estructura, i han acabat un redactat en forma de proclamació
(és just el que fem a missa, no llegim
l’Evangeli ni les altres lectures bíbliques:
les proclamem, és un missatge viu!!!). No
és una biografia neutra, això cal tenir-ho
sempre en compte; és, primer de tot,
la proclamació, l’anunci, que Jesús és
aquest Crist ressuscitat viu entre nosaltres
i, també, ens volen ensenyar la “veritat”
del que ensenyaven els apòstols. “Veritat”
entre cometes, no perquè contingui algun
vici d’error, sinó perquè no és una veritat
com nosaltres avui l’entenem. Nosaltres
avui, quan pensem en la història i en un
relat històric, com bons hereus del segle
XVIII i XIX que som, pensem en una història que és un conjunt d’esdeveniments, de
fets, quantificables i verificables. Volem
fets, i com més nítids siguin els fets i més
clars i concrets, millor. Però els evangelis no són així. Ho hem de tenir molt
en compte. Els relats dels evangelis són
veritat perquè estan basats en fets històrics, però l’autor és lliure de fer servir
aquesta veritat per adaptar-la a la situació
o a la necessitat de la seva comunitat.
Una darrera pregunta, ¿per què només
quatre evangelis? Això és una història
llarga d’explicar. Sabem del cert de l’existència d’altres evangelis que, per diferenciar-los del evangelis que trobem a les
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nostres bíblies, coneguts com a evangelis
canònics, els anomenem evangelis apòcrifs. Sabem que l’Església (estesa per
tot el món conegut d’aleshores) aviat va
començar a llegir, en les seves trobades
comunitàries i litúrgiques, les cartes de Pau
i també altres textos. Fou en aquest ús que
l’Església reconegué que la fe que professaven en Jesús es reconeixia en aquests
textos i els servaren per a la lectura pública
i la meditació personal. Els altres textos de
mica en mica foren rebutjats. Normalment
si tenim l’ocasió de llegir algun d’aquests
evangelis apòcrifs (el de Tomàs, el Proto-evangeli de Jaume o el que s’ha fet
més popular l’evangeli de Judes) veurem
que són textos que neixen bàsicament
per dues raons: per omplir llacunes que
els textos canònics no expliquen (detalls,
per exemple, de la infantesa de Jesús, de
Josep, de la Maria...) o bé esdevenen llibres catequètics d’altres doctrines (com
ara el gnosticisme, que amb base cristiana
expressava una altra manera de veure i
entendre el paper de Jesús a la història).
Crec que ara ja podem abordar els evangelis en concret.
Jesús a l’Evangeli de Marc
Comencem amb l’apropament a Jesús
segons l’Evangeli de Marc. I comencem
pel principi: per saber de què va un llibre,
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normalment anem al
pròleg. En el cas dels
evangelis, també. Fem
cas del que se’ns diu al
pròleg, car el començament dels evangelis ja
ens volen donar pautes
de lectura. L’evangeli de
Marc s’inicia, gairebé,
amb una confessió de
fe: Comença l’evangeli
de Jesús, el Messies,
Fill de Dé u (Mc 1,1).
Jesús, un personatge
concret, de la història concreta d’Israel,
que la gent coneix (i els de Natzaret el
coneixien moltíssim, potser massa i tot,
podríem dir). A aquest Jesús, Marc li ha
posat el títol de “Messies” (“ungit”). A l’antigor només eren ungits certs personatges
per acomplir dignament i amb autoritat el
seu ofici: els profetes, els sacerdots i els
reis (encara avui és just el que es recorda
quan a un batejat se l’ungeix amb el sant
crisma). Per tant, això és una confessió de
fe tant del redactor/escriptor com de la seva
comunitat. Així, quan hom comenci a llegir
l’evangeli de Marc, trobarà la Bona Notícia
de Jesús, perquè aquest és el Messies,
el Fill de Déu. I tant és així, que l’evangelista Marc ens ho anirà recordant això,
que Jesús no és un personatge qualsevol,
sinó que Jesús és el Fill de Déu –almenys
en tres llocs concrets i in crescendo: en
el moment del seu Baptisme, en el Jordà,
on només Jesús és qui sent la veu de Déu
Pare i veu baixar l’Esperit Sant en forma de
colom; la segona vegada en què apareix la
veu de Déu dient: Aquest és el meu Fill, el
meu estimat! és en la Transfiguració, a la
muntanya del Tabor, i aquesta és una revelació una mica més oberta perquè ara ho
sent Jesús però també ho sentiran els tres
apòstols que hi són presents: Pere, Jaume
i Joan; i l’última vegada que es reconeix
Jesús com a Fill de Déu, ho trobarem al

relat de la mort de Jesús, i no ho diu un
deixeble aquest cop sinó (oh, meravella!!!)
un gentil, un paganot, el centurió que està
al peu de la creu, probablement el mateix
centurió que li va clavar la llançada i que
ara diu: Aquest veritablement és Fill de
Déu. Per tant, la confessió “Fill de Déu” és
un ritornello, que s’anirà repetint aquests
tres cops a l’evangeli de Marc. Marc vol
subratllar que Jesús, tot i ser una persona
que ha viscut entre nosaltres com un home
qualsevol és el Fill de Déu.
Marc és, amb certesa, l’inventor del
gènere literari “evangeli”. En diem
gènere literari perquè fins aleshores mai
ningú no havia escrit un llibre al qual se li
pogués donar aquest títol d’evangeli: que
expliqués la història d’aquest personatge
que es diu Jesús d’una manera determinada i amb una estructura concreta que
vol comunicar coses concretes als seus
lectors i vàlides encara ara per a aquells
que tenen la mateixa fe en Jesús. Li donem
el premi a Marc de ser l’inventor d’aquest
gènere literari, doncs, perquè té el mèrit de
recollir dites i fets de Jesús i ordenar-los
cronològicament i lògicament cosa que
donarà sentit a tot el conjunt. De forma
molt resumida, i a tall d’exemple, una divisió de l’obra per a fer-nos-la més entenedora pot ser la següent:
Jesús a Galilea (1,14-8,26)
Jesús camí vers Jerusalem (8,27-10,52)
Jesús a Jerusalem (11,1-16,8)
Marc fa començar la vida de Jesús a
Galilea; després hi ha tot un camí que fa
Jesús cap a Jerusalem, en dos capítols
només; i, finalment, el temps a Jerusalem, que veiem que ja és una mica més
llarg. Ja només donant un cop d’ull veiem
que l’estructura actual ens diu alguna
cosa. Marc dóna molta importància al
que Jesús fa i ensenya primer a Galilea.
El camí vers Jerusalem el despatxa en
només dos capítols; per tant, no li dóna
tanta importància. I del capítol 11 al 16 és

tot el que li passa a Jesús a Jerusalem
que, bàsicament, és tota la passió, mort i
resurrecció. Aquest esquema té tant d’èxit
que els altres evangelistes el repetiran,
més o menys, seguint-lo. Ja veurem després que Mateu afegeix més coses i Lluc
també..., però l’esquema és el mateix. I
això vol dir que aquesta fou més o menys
la vida pública de Jesús en els seus darrers anys entre nosaltres.
Un altre esquema que també és vàlid és
el de dividir l’evangeli en dues parts:
Primera part: Tres cegueses
Adversaris de Jesús (1,14-3,6)
Els habitants del poble de Jesú s
(3,7-6,6a)
Els deixebles (8,14-21)
Segona part: Vers Jerusalem
Camí vers Jerusalem (8,27-10,52)
Ministeri a Jerusalem (11,1-13,37)
Passió, mort i resurrecció
(14,1-16,8)
Les cegueses demostraran que el camí
de Jesús no és el camí de l’èxit, sinó que
és el camí de la solitud, de trobar-se cada
cop més sol en el seu camí vers la creu.
És curiós el que fa Marc, oi? Ell també és
l’inventor d’una cosa que els experts anomenen secret messiànic. Aniran sortint,
de mica en mica, moments en què diuen
a Jesús: Tu ets el Fill de Déu –sobretot ho
fan molt els dimonis, curiosament, que el
coneixen molt bé– i Jesús el primer que fa
és dir-los: Calleu!, com dient Ara no toca
que això se sàpiga. Això s’anirà repetint
en l’evangeli de Marc, i en moments claus,
moments en què Jesús podria demostrar
que té més poder, més força o més autoritat que ningú dels presents. ¿Per què
això? A Marc li interessa recordar-nos que
Jesús és el Messies, però una manera
determinada de Messies. Els altres evangelistes també agafaran aquesta idea i la
plasmaran en els seus relats donant-hi
altres colors. Però Marc, que és l’evanCATALUNYA FRANCISCANA
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geli més curt i més concís, també és molt
lacònic en això. ¿On i quan es reconeix
que Jesús és el Messies? Ho veiem a Mc
14,62. Jesús es troba davant del Tribunal
del Sanedrí i és el Summe Sacerdot que
li diu: Et conjuro, pel Déu Altíssim, que
em diguis si ets el Messies, si ets el Fill
de Déu. I en aquell moment Jesús diu: Sí,
sóc jo. És l’únic moment en què Jesús diu
clarament que és el Fill de Déu. Fixemnos en quin context ho està dient. Ho està
dient en el moment en què està a punt de
ser condemnat a mort. Automàticament
li diuen que és un blasfem i li donen la
sentència. Per tant, i això és important,
Marc ens està dient: Messies sí, però és
un Messies clavat a la creu. Això és el
que, si recordeu, les cartes de Pau assenyalen molt també. Si estem avesats a
llegir sant Pau, per exemple 1 Cor 1,23 o
1 Cor 2,2, molt sovint trobem això: Nosaltres prediquem un Messies crucificat. És
el Messies que assumeix voluntàriament
aquesta passió i la mort consegüent per
cadascú de nosaltres.
Amb el secret messiànic, amb aquest
fer callar tothom que li diu massa d’hora
que és el Fill de Déu, Jesús esdevé el
Messies d’incògnit. Si jo hagués de
posar un títol a l’evangeli de Marc, li
posaria aquest: MARC O EL MESSIES
D’INCÒGNIT. Perquè a l’Evangeli segons
Marc només es revelarà quina mena de
Messies és en el moment més clau: el de
la condemna a mort i reconegut per un
pagà en el mateix moment de morir.
Per això també té interès el final original
de l’Evangeli (Mc 16,1-8), que per ser tan
abrupte aviat se’l va ampliar amb un apèndix (Mc 16,9-20, que és totalment canònic
per a nosaltres, ja que no fa més que recollir textos que coneixem dels altres evangelis). La vida del deixeble només té sentit,
per a Marc, si torna a Galilea, al lloc on
tot va començar, donat que el relat de Marc
és un constant veure que de mica en mica
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Jesús es va quedant sol. És un Messies
d’incògnit que mor sol, abandonat pels
més propers. Els qui en la seva vida es
veuen reflectits per aquest continu abandonar Jesús tenen esperança: tornem a
Galilea, tornem allà on tot va començar,
tornem a fer camí amb Jesús i aprenem
a ser deixebles de veritat. D’això mai no
n’aprendrem prou!
Jesús a l’Evangeli de Mateu
Amb l’evangeli de Mateu encetem el
tema dels evangelis sinòptics i mirem de
veure què vol dir aquesta paraula que ja
havíem emprat abans en la introducció
sense posar-la en context. “Sinòptic” ve
també del grec (synoptikós) i vol dir “visió
de conjunt”. Si posem Marc, Mateu i Lluc
sota aquest tipus de mirada de conjunt
trobem que gairebé tot l’evangeli de Marc
es troba literalment en els altres dos evangelis, però també veiem que hi ha textos
de Mateu i de Lluc que són comuns entre
ells a més de textos que només són de
Mateu i de Lluc. Els estudiosos, en comprovar aquests textos comuns entre Mateu
i Lluc que no havien aparegut a Marc, elaboraren una hipòtesi: Mateu i Lluc han
tingut accés a unes dites de Jesús que
Marc no va tenir al seu davant per emprarles! Aquesta hipòtesi d’una font comuna
entre Mateu i Lluc la van anomenar font
Q (de Quelle, “font” en alemany). Tornant,
doncs, a l’evangeli de Mateu, ell agafarà
l’esquema de Marc, i li afegirà aquests
altres textos que ell ha trobat: Q i material
propi. A aquestes alçades podem entendre el difícil que és per als estudiosos destriar entre què és collita pròpia de l’autor i
què és material que aquests hagin pogut
triar, seleccionar i donar una forma final tal
i com ara la podem llegir.
Si Marc inicia el seu evangeli dient:
Comença l’evangeli de Jesús, el Messies,
Fill de Déu, Mateu al principi diu: Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David, fill

d’Abraham (Mt 1,1). Mateu, parla de genealogia, en el més pur estil semític. Les genealogies volien situar el personatge principal
de què tractaven dins de la història i Mateu
el que fa és situar-nos Jesús dins de la història d’Israel. Marc dóna per entès que en
la seva comunitat tothom coneix que Jesús
era un personatge històric. Mateu, a més,
ho fa a la jueva, probablement –diuen els
experts– perquè la seva comunitat podia
ser de majoria jueva i, potser no només
això, sinó que també podien tendir a voler
defensar la seva fe davant el judaisme oficial que els començava a acusar de blasfèmia i a expulsar-los de les sinagogues
(Mateu un evangeli apologètic? Podria ser
una altra clau de lectura i estudi). Aquesta
cita, pel que ens interessa, és marca de
l’autor. Mateu ho posa perquè probablement per a la seva pròpia comunitat, la
majoria jueus com dèiem, interessa recordar que Jesús és no només el Messies,
sinó el fill de David –amb totes les ressonàncies que tenia el Rei David dins la història jueva i per a un lector jueu de l’evangeli
de Mateu– i fill d’Abraham, per tant, ens
remuntem als inicis, al llibre del Gènesi,
en què Déu fa aquell pacte amb Abraham
dient-li: Tu posseiràs aquesta terra i en tu
seran beneïdes totes les nacions.

Mai no direm prou de
la llibertat que l’evangelista té per retocar un
text rebut i adaptar-lo a
la seva comunitat. Si a
Marc trobem, parlant
de la fi del món: Pregueu que això no passi
a l’hivern (Mc 13,18),
Mateu hi afegirà: Pregueu que no hàgiu de
fugir a l’hivern o en
dissabte (Mt 24, 20)
deixant-nos entendre
que probablement hi
ha u n tret c ar ac te rístic dins la comunitat: que guarden el
dissabte. Afegeix el dissabte perquè sap
que segons la Llei de Moisès aquell dia
ningú no es podia moure fora de determinats quilòmetres. Aquest petit exemple és
significatiu a més per a mostrar-nos que
cada evangelista té els seus trets característics, una comunitat concreta al davant
i amb els seus problemes a resoldre. Potser Mateu el que vol amb el seu evangeli
és animar la seva comunitat en el seu dia
a dia i que, si tenen problemes amb els
jueus del voltant, l’evangeli pugui també
ser una eina per a defensar la seva fe en
el Messies Jesús amb arguments que els
jueus poden entendre.
Si tenim en compte l’esquema de l’evangeli de Marc que empràvem abans, ara hi
podem afegir aquests grans ensenyaments
de Jesús que Mateu ens proposa. Mateu
pren, no sabem ben bé de quines fonts,
tota una col·lecció d’ensenyaments de
Jesús que organitza de la manera següent:
Sermó de la Muntanya (caps. 5-7)
Missió dels Dotze (9,35-10,42)
Paràboles (cap. 13)
Discurs de l’Església (17,24-18,39)
Fariseus (23,1-36)
Parusia (24,3-25,46)
Si li hagués de posar un títol que resuCATALUNYA FRANCISCANA
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mís el propòsit de Mateu faria així: MATEU
O L’ARRIBADA DEL NOU MOISÈS. ¿Com
demostra Mateu que amb Jesús ha arribat
un nou Moisès i més que Moisès? El truc
de Mateu és presentar-nos aquest Jesús i
el que li passa..., però Mateu compta que
els seus oients coneixen fil per randa la
vida de Moisès (com tot bon jueu coneix)
i que quan escoltin la vida de Jesús les
seves ments faran la resta: compararan,
veuran les sorprenents semblances de tots
dos personatges, però subtilment s’adonaran de la superioritat de Jesús en comparació amb Moisès. Els textos que Mateu
empra parlant-nos de Jesús amb les seves
relacions amb l’Antic Testament corresponents a Moisès són els següents:
Un noi que neix miraculosament de
pares jueus: Mt 1,18 // Ex 1,15-20
Un tirà de la terra que vol matar-los:
Mt 2,13-15 // Ex 1,8-10
És protegit sobrenaturalment de tot mal
a Egipte: Mt 2,19-23 // Ex 2,1-9
Surt d’Egipte i passa a través de les
aigües: Mt 3,13-17 // Ex 14,17-31
Anada al desert on és provat: Mt 4,1-11
// Ex 14,22-25
Puja a la muntanya i dóna la Llei de Déu
als qui l’han seguit: Mt 5-7 // Ex 19,9-13
Que això és quelcom volgut per l’autor,
ho podem fer palès si comparem el text
de les Benaurances a Mateu i a Lluc. Les
Benaurances a Mateu estan dites a la muntanya i segons Lluc estan dites a la plana.
On es van dir, ¿a la plana o a la muntanya?
Geogràficament no ho sabem (que és el
que nosaltres, avui, voldríem saber primer
de tot). Però això és el que els evangelistes fan per donar un èmfasi concret al seu
relat. L’important és l’ensenyament, no el
lloc on s’ensenya. Però el lloc on es dóna
l’ensenyament SÍ que és important per a
la comunitat a la que s’està dirigint l’autor,
perquè Mateu està parlant, recordem-ho,
a majoria jueva i, per tant, si vol dir que
Jesús és el nou Moisès, l’ha de situar a

60

CATALUNYA FRANCISCANA

la muntanya. La muntanya, per a la seva
cultura, és el lloc per antonomàsia on Déu
es revela, on Déu parlà cara a cara amb
Moisès, on Déu va donar la Llei a Moisès.
Ara, el nou Moisès està també a la muntanya, parla des de la muntanya, ensenya
des de la muntanya i dóna, de part de Déu,
la Llei al poble, aquesta llei que comença
amb les benaurances i amb tots els altres
ensenyaments (Mt 7-9). Aquesta muntanya és un nou Sinaí per a Mateu i la seva
comunitat.
La clau per mirar d’entendre tot això la
podem trobar aquí, són paraules de Jesús:
No us penseu que he vingut a anul·lar els
llibres de la Llei o dels Profetes; no he
vingut a anul·lar-los, sinó a dur-los a la
plenitud (...) Jo us dic que, si no sou més
justos que els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne del cel.
(Mt 5,17.20). Jesús, com un nou legislador d’una categoria superior a Moisès, no
ve a substituir la Llei per un ensenyament
nou, sinó que vol dur a la plenitud aquesta
Llei. Això explica també per què, des del
principi, els cristians han guardat amb
molta cura les Escriptures jueves, l’Antic
Testament: aquest ens parla de Jesús i
sense aquests textos no podem entendre
la novetat que Jesús representa portant a
plenitud la Llei de Moisès.
A aquest evangeli, li podríem posar per
títol: JESÚS O LA LLEI DELS MÀXIMS.
Mateu demanarà a la seva comunitat justament això. Ell, presentant Jesús com ens el
presenta, evidencia l’autoritat especial de
Jesús. Aquesta autoritat la trobem definida
d’alguna manera en aquesta col·lecció de
Però jo us dic... de Jesús que trastoquen
la tradició dels fariseus i volen recordar
el nucli, l’esperit de la Llei, la intenció de
Déu mateix. Jesús és qui ens demana
anar més enllà de la llei. Això també és
un avís per a nosaltres, perquè som molt
còmodes i ja sabem bé allò de “feta la llei,
feta la trampa”. Religiosament també ho

fem. I Jesús demana als seus seguidors
aquesta llei dels màxims, perquè la llei no
es pot quedar en la lletra, necessita un
esperit que li doni forma, que la vivifiqui i
permeti la seva adaptació, perquè el món
del segle I en què va viure Jesús no és
el mateix que el món del segle XXI en el
que estem vivint nosaltres. Per tant, no ens
podem agafar a la lletra la llei. Però Jesús
i Mateu, amb aquestes paraules de Jesús,
ens estan dient: La llei no ha caducat, la
llei està en vigència, però hem de complir-la amb els criteris de Jesús. ¿Quins
són aquests criteris de Jesús? Mateu ens
diu que els podrem reconèixer formulats en
les antítesis que, com dèiem, fan així: Ja
sabeu que es va dir... però jo us dic... (Mt
5,21-48). És un plus que Jesús hi afegeix, i
nosaltres farem bé de tenir-ho en compte.
Se us va dir no matis, però jo us dic que
tot el que s’irrita, qui insulta el seu germà
està matant (v. 21). I té tota la raó, que a
vegades per matar no es necessita anar
amb un ganivet i clavar-li a algú, sinó que
hi ha maneres més subtils de matar l’altre,
d’anul·lar-lo, com ara la indiferència o el
menyspreu.
No cometis adulteri... (v. 27). Jesús dirà:

Tothom qui mira..., perquè sap que darrere
d’una mirada hi ha tot un univers de pensaments que brollen i que poden acabar en
accions ben concretes que estan lluny de
la voluntat de Déu.
Si algú es divorcia... (v. 31). I Jesús
dirà: Tothom que es divorcia... Ja ho
sabem que Jesús no pot entendre un
amor a mitges, que només cerqui la perfecció en l’altre a través, potser, de l’exigència i la humiliació i no en mi. Cal recordar que en temps de Jesús l’home podia
divorciar-se de la seva dona per la cosa
més nímia. Aquí també hi ha un donar dignitat a la dona del seu temps.
No trenquis els juraments... (v. 33). En
canvi Jesús dirà: No juris mai... Normalment amb el jurament cerquem que l’altre
ens cregui, que es refiï de la nostra paraula
donada. Jesús, en canvi, cerca que la nostra vida sigui transparent, que aquesta ja
parli amb prou eloqüència per si mateixa
com perquè n’hi hagi prou amb el nostre
“sí” o el nostre “no”.
Ull per ull... (v. 38). Jesús dirà: No us hi
torneu... L’ull per ull ja era una mesura jurídica per posar fre a la venjança personal. I
avui dia, a Orient, encara funciona una mica
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aquesta idea refinada de venjança. Però
Jesús ens proposa un camí que passa per
acollir el mal que l’altre ens pot reportar i
anul·lar-lo amb el bé perquè la venjança i
l’odi no s’estenguin com una taca d’oli. És
el camí de la pau, dels pacificadors.
Estima els altres... (v. 43). Jesús dirà:
Estimeu els vostres enemics... La llei
escrita de Moisès i la llei oral dels rabins
acabaven dient: Estima els altres, estima
el teu proïsme, estima els de casa teva,
però a l’enemic mai. Jesús diu: Estimeu els
vostres enemics... Quin canvi! ¿Quina altra
religió proposa això de manera tan clara?
El text clau que resumeix aquesta llei de
màxims diu: Sigueu perfectes com ho és
el vostre Pare celestial (Mt 5,48). Abans
el mateix Mateu en un altre lloc havia dit:
Sigueu més perfectes que els savis de
la llei, que els mestres de la llei. Ara diu:
Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare
celestial, la nostra mesura és Déu mateix,
l’amor que Ell ens mostra, és l’amor que
nosaltres hem de tenir per als altres. No és
fàcil... Però, ànims!, que no estem sols en
aquest camí de perfecció cristiana!
Jesús a l’Evangeli de Lluc
L’esquema de l’evangeli de Lluc que
ens pot servir de guia en la nostra lectura
personal és aquest:
Pròleg (1,1-4)
Prehistòria o relats de la infantesa
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(1,5-4,13)
Activitat a Galilea
(4,14-9,50)
Camí vers Jerusalem
(9,51-19,28)
Estada a Jerusalem
(19,29-21,38)
Passió i glorificació
(22,1-24,53).
Lluc té moltes parts
pròpies molt boniques
i molt ben distribuïdes
en el conjunt del seu
relat final. Lluc està més interessat a comparar, de bon principi, Joan Baptista (personatge molt secundari en Marc i Mateu)
amb Jesús i ho farà relatant-nos l’anunci
del naixement de tots dos, les circumstàncies que envolten tots dos naixements, la
predicació de tots dos ja essent adults.
Així que Lluc comença el seu evangeli
amb aquesta mena de vides paral·leles
de Joan Baptista i Jesús, amb aquesta
mena de prehistòria o relats d’infantesa de
tots dos personatges, per fer més evident
la novetat que representarà Jesús (Joan
representaria el darrer profeta d’Israel, un
dels més grans; l’evangeli de Joan, segurament recollint aquesta herència de Lluc,
presentarà el Baptista específicament com
a precursor del Messies).
Si bé la divisió en capítols no és originària dels nostres autors (el text solia escriure’s en majúscules i seguit, podem fer-nos
la idea de la dificultat que implica la traducció quan cal saber separar bé les paraules
per no traduir malament), ara que tenim el
text dividit així, ens permet de veure fàcilment que Lluc dedica deu capítols al camí
de Jesús vers Jerusalem. Això vol dir que
per a Lluc és important el que fa i el que
diu Jesús quan va cap a Jerusalem (el
lloc on s’anuncia per endavant que Jesús
hi morirà). Tres capítols dedica a la seva
estada a Jerusalem. L’evangeli de Lluc,
però, acaba amb l’Ascensió de Jesús (cap

altre Evangeli en parla, només apareix en
Marc en l’apèndix afegit al final originari,
com ja vam dir més amunt en parlar d’aquell
evangeli), però ja sabeu que Lluc té un altre
llibre. Que la seva obra consta expressament de dos volums. Lluc no acaba la
seva història de Jesús en l’evangeli sinó
que aquest evangeli té una segona part: el
llibre dels Fets dels Apòstols. Jesús puja
al cel, però, com que és viu, acaba enviant
del Pare, com va prometre, l’Esperit Sant.
Ara Jesús és viu a través del seu Esperit i
la vida de Jesús s’encarna ara en la seva
Església. L’aposta de Lluc és interessant,
perquè ens demostra, explicant-nos els
primers passos dels deixebles després de
la resurrecció de Jesús i amb la conversió i viatges missioners de Pau, que Jesús
segueix actuant en el món i en les vides de
la gent d’una manera nova, però igualment
eficaç. Nosaltres som el cos, l’Església és
el cos de Crist; per tant, el que nosaltres
fem és continuar aquesta obra de Jesús
enmig del món. Lluc ens vol recordar la responsabilitat que com a creients tenim de
ser testimonis de Jesús en el nostre món.
De ser les seves mans, els seus peus, els
seus ulls i llavis, per a portar el missatge i
la presència de Jesús arreu.
Però tornem a l’Evangeli (no toca ara
parlar dels Fets dels Apòstols). Un títol
que ens pot ajudar com a clau de lectura
d’aquest evangeli seria el següent: LLUC
O EL MESSIES REBUTJAT.
En aquest sentit hi ha un text en l’evangeli que penso dóna veritablement aquesta
clau de lectura com a quelcom volgut
expressament per l’evangelista. El text és
Lc 4,16-30. Lluc narra el moment en què
Jesús va a la sinagoga de Natzaret. Allà
li donen el rotlle del llibre d’Isaïes, l’obre,
i comença a fer lectura d’aquest llibre. I
Jesús, llegint el llibre d’Isaïes diu: L’Esperit
del Senyor reposa sobre meu, perquè Ell
m’ha ungit. M’ha enviat a portar la bona
nova als pobres, a proclamar als captius

la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a
posar en llibertat els oprimits, a proclamar
l’any de gràcia del Senyor.
És un text prou important com perquè
Rudolf Schnackenburg1, un autor que fa
un dens repàs de la persona de Jesús en
tots quatre evangelis, es deturi en aquest
passatge i digui que aquí l’evangelista Lluc
està fent un resum de tot allò que li passarà a Jesús, perquè és presentat com
aquell que té l’Esperit de Déu; per tant, és
un profeta ungit per Déu mateix; explica
què es el que farà i explica com acabarà
per fer el que farà, ja que quan acaba de
fer aquesta lectura, Jesús es troba amb
el rebuig frontal de la gent del seu poble,
fins al punt que ha d’escapolir-se d’entre la
gent per no ser estimbat muntanya avall.
Per tant: Lluc ens posa davant un resum
de la vida de Jesús, un resum del que trobarem en l’evangeli que segueix després
d’aquest passatge.
Lluc presenta Jesús des del principi
com aquest profeta, el profeta per antonomàsia que fa miracles per obra de Déu.
Jesús apareix, a més, com el profeta no
només del poble d’Israel, sinó també dels
gentils (Lc 4,25-27), perquè la profecia
d’Isaïes ja parla que anirà no només a la
gent d’Israel sinó a tots els altres pobles.
El seu missatge és universal.
Semblant al que Mateu va fer amb Jesús
i Moisès, Lluc ho farà ara amb alguns textos que suggeriran als seus oients correspondències entre Jesús i profetes importants de la seva història. Si comparem, per
exemple, el Magní ficat (Lc 1,46-55) amb
1 Sam 2,1-10 (el càntic d’Anna, mare del
profeta Samuel) veurem que hi ha paral·lelismes interessants. El Magníficat, pròpiament, és un text de Lluc (no el trobarem en
cap altre evangeli, és collita pròpia); això
1. L’obra en qüestió és La persona de Jesucristo reflejada en los cuatro evangelios,
Herder, Barcelona 2009.
CATALUNYA FRANCISCANA

63

ens indica que Lluc coneix aquest text de
l’Antic Testament i n’aprofita el sentit i l’ocasió per a escriure el bell càntic de Maria i
així dir-nos que Jesús és ungit també amb
aquest segell de profeta. Anna, la mare de
Samuel, era una dona estèril. Sabem que
Maria era verge i no es podia esperar que
tingués un fill com el va tenir, sense intervenció de baró. El miraculós naixement de
tots dos (amb les característiques especials de Jesús) ens recorden la intervenció
de Déu en la història i l’estil de vida que
durà Jesús.
També tenim 1 Re 17,17-24 que parla
d’un miracle del profeta Elies. El profeta
Elies és acollit a casa d’una vídua que té
un fill, i aquest fill es mor. I la mare, després d’esbroncar el profeta pel dolor de
rebre un fill que no havia demanat i que
ara ha vist morir, li prega que el ressusciti.
I el profeta el ressuscita. Lluc té en ment
aquest relat en l’episodi de Jesús i la vídua
de Naïm a Lc 7,11-17. Jesús s’atansa a
Jerusalem i troba aquesta processó fúnebre d’una dona amb el seu únic fill que és
mort. Jesús fa aturar la trista comitiva i el
ressuscita davant la sorpresa de tots. Amb
aquest trenat de textos que tenen el seu
paral·lel en l’Antic Testament on els prota-
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gonistes són profetes cabdals de la història
jueva, Lluc ens vol recordar que la vida i
la fi de Jesús serà com la d’aquests grans
profetes. Jesús farà miracles més grans,
però la seva fi serà també la incomprensió
i el rebuig com la que visqueren molts profetes del passat.
Això darrer Lluc (13,32-35) ho fa notar
posant en llavis de Jesús unes paraules
dures que presagien la seva fi: Jerusalem,
Jerusalem, que mates els profetes i apedregues els qui et són enviats! Quantes
vegades he volgut aplegar els teus fills
com una lloca aplega els seus pollets sota
les ales, però no ho heu volgut (v. 34).
Jesús mateix diu que va a Jerusalem perquè no hi ha profeta digne de tal nom que
mori fora de la Ciutat Santa. Sap que a Ell
també li passarà i, malgrat això, admet el
repte, endureix el seu rostre i enfila cap a
Jerusalem. Per tant, per a Lluc, Jesús és
el Messies, en el sentit d’ungit, és el gran
profeta rebutjat del poble.
Lluc té força textos propis que podríem
catalogar així:
Pròleg (1-3)
Bon Samarità (10,30-35)
Fill Pròdig (15,11-32)
El ric Llàtzer (16,19-31)

El fariseu i el cobrador d’impostos
(18,10-14)
Emmaús (24,13-35)
Jerusalem (24,36-49)
L’Ascensió (24,50-54)
En aquests textos es revela aquest
Jesús que obra grans miracles i que
apropa d’una manera especial el Pare als
qui pertanyen als estrats més baixos de la
seva societat: malalts, publicans, prostitutes... Lluc és especialista en revelar-nos
un Déu que no fa diferència entre les persones i que té una mirada de misericòrdia
per a tothom. El genial relat del Fill Pròdig
és en realitat el gran relat que presenta
l’amor incondicional i sempre fidel de Déu
Pare per als seus fills.
Una altra característica de Lluc són els
textos propis on les protagonistes són les
dones. No se sap la raó d’aquesta peculiaritat, però sovint Lluc, quan presenta
un model masculí ho fa posant un model
femení al costat. Potser els seus oients o
lectors eren majoritàriament pagans i la
situació de la dona (almenys de la dona
lliure a l’hel·lenisme i a Roma) era un xic
més rellevant. Potser, al contrari, veient
que la dona era la més desfavorida en la
seva societat la fa aparèixer també en el
seu evangeli per donar-li relleu i dignitat i
saber que Jesús també està al seu costat
en les seves penúries i les injustícies de
les quals solen ser objecte. Com sigui, a
nosaltres ens ajuden a veure que el missatge de Déu és per a tothom, que Déu
no entén de sexes, o a l’inrevés, que els
coneix molt bé perquè a tots dos els ha
creat, i a tots dos s’hi fa proper. Els textos
més importants són aquests:
La vídua de Sarepta (4,25s)
La vídua de Naïm (7,11-17)
La pecadora que ungeix Jesús
(7,36-50)
Les dones que segueixen Jesús
(7,36-50)
Marta i Maria (10,38-42)

Benaurança sobre una dona i del poble
(11,27s)
G ua ri ció de la do na en co rbada
(13,10-17)
Pa rà b o la de la dra cma perduda
(15,8-10)
Paràbola del jutge injust i la vídua
(18,1-5)
Dones que ploren a la via dolorosa
(23,27-31)
Conclusió
És, sens dubte, una gran sort que ens
hagin arribat aquests rostres de Jesús a
través de la mirada de Marc, de Mateu i
de Lluc (com també, naturalment, de Joan,
tot i que aquí no ho hàgim tractat), perquè
Jesús és un personatge històric difícil de
definir, d’encabir en un sol mot, en una
sola paraula: Revolucionari? Filantrop?
Filòsof? (alguns dels mots en què avui s’intenta encabir Jesús). Llegir els evangelis,
que aquí proposem, amb aquestes humils
claus de lectura ens permetrà de veure
que no és fàcil definir Jesús i que cada
evangelista l’ha mirat d’una determinada
manera, però no sols l’ha mirat..., també
l’ha viscut i l’ha cregut i així l’ha proposat
a la fe de la seva comunitat. Avui l’Església
ens proposa de confiar i creure en Jesús
dins d’aquesta diversitat d’imatges que
són els evangelis, perquè Jesús no ens
sigui un estrany, sinó el nostre company de
camí. Tots els evangelistes, però, fan una
sola veu confessant que aquest Jesús no
és Moisès, no és Joan Baptista, no és un
profeta qualsevol, és el Fill del Déu viu que
ha vingut a compartir la nostra vida i que
ara és viu enmig de la seva Església, dels
homes i dones que el confessen, el viuen
i l’encarnen en el dia a dia. Ell ens segueix
parlant a tu i a mi, avui i sempre. Farem bé
d’escoltar la seva veu a través d’aquests
testimonis que ens han arribat per escrit.
¿Ens hi atrevim?
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Espai Bíblic - Teològic
Jesús en l’evangeli de Joan
Fra Francesc M. Sánchez

P

odem dir que l’evangeli de Joan és
un evangeli madurat. La imatge que
veiem és que és un evangeli diferent
que el dels sinòptics. En els sinòptics trobem històries concretes, de guarició, les
grans paràboles de Jesús... I en el de
Joan, el Jesús que presenta és més el
resultat d’una teologia, i no tant el Jesús
històric, el Jesús de Natzaret.
L’evangeli de Joan és un evangeli que
ja en el segle II l’anomenaven l’evangeli
pneumatològic, l’evangeli de l’Esperit, de
la mística.
Tot evangeli és un camí cap a Déu, ens
vol expressar el misteri de Déu, però potser sant Joan ho fa amb un llenguatge
molt més cuidat, amb un pensament
més elaborat. I possiblement, per això és
també un evangeli que atreu tant l’atenció.
El mateix sant Francesc el cita contínuament. Anselm Grün, entre altres autors,
diu que s’ha trobat gent fins i tot d’altres
religions que l’evangeli de Joan els ha
captivat pel seu llenguatge, per les seves
paraules, per la seva manera de presentar
el misteri del Crist.
Mirarem quines són les paraules importants i que fan referència a la imatge de
Jesús que ens transmet sant Joan. La primera de totes és la Veritat. Jesús diu: “Jo
sóc el camí, la veritat i la vida”. O la pregunta que suscita a Pilat: “Sóc testimoni
de la veritat”. I la gran pregunta de Pilat:
“¿I què és la veritat?”. Jesús és aquesta
veritat que ens presenta sant Joan com la
revelació o com la realitat de Déu. Jesús
com a manifestació, plasmació del misteri
de Déu. O també podem dir que la veritat
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és aquell projecte de Déu sobre la humanitat que s’ha fet present en Jesús. L’intent
de l’evangelista de presentar el projecte
que Déu té per a l’home en la persona del
Verb encarnat.
Junt amb la veritat, trobem una altra
paraula important per descobrir el misteri
de Jesús en l’evangeli de Joan, que és
la Glòria, (la doxa, en grec). Jesús –diu
l’evangeli de Joan– és qui revela la Glòria
del Pare. Jesús fa visible l’esplendor de
Déu, el Déu del Cel que se’ns ha revelat
en les coses de la Terra. L’etern i el que
és temporal que s’uneixen en Jesucrist.
Una temporalitat que també la trobem en
altres escenes, com la de les Noces de
Canà, per exemple. Sembla que una cosa
quotidiana com és una festa, una boda,
Jesús allà manifesta la Glòria de Déu –diu
el text– convertint l’aigua en vi.
Aquesta Glòria que Jesús manifesta,
que significa també l’essència de Déu,
allò que Déu és perquè Déu és la Glòria,
podem també traduir-ho com que Déu és
la bellesa, Déu és l’Amor. Sant Joan, amb
aquesta paraula ens posa de manifest o
de manera visible la realitat històrica de
Jesucrist, aquest etern que s’ha fet concret en la persona de Jesucrist.
El nucli de l’evangeli de Joan és la
plena pertinença de Jesús a l’àmbit de
Déu. En Jesús se’ns manifesta que nosaltres som germans i alhora que som fills
del Pare. L’evangeli de Joan presenta
Jesús com un do, potser és de les idees
més importants, la idea de do, de regal,
que és quelcom que jo no em mereixo.
L’evangeli de Joan presenta que Déu m’ha

donat el millor que té, que és Jesucrist, el
seu Fill, i això és un do, un regal. Quelcom que és sobrevingut, una cosa que em
sorprèn, una cosa que no me l’esperava.
I, per tant, tot el missatge cristià, des de
l’evangeli de Joan, es va presentant com
aquell do que es va fent concret en cada
passa de l’evangeli fins arribar al gran
do de la Resurrecció, tal com li passa a
Maria Magdalena, que se sorprèn de tenir
el Senyor davant d’ella.
Un do que també podem dir que és com
un ajudar-nos a anar entrant en aquesta
realitat més profunda del que també som
nosaltres. Nosaltres també som un do,
nosaltres alhora també som un misteri,
i anar coneixent aquest do de Déu és

també anar acompanyant la
nostra experiència, anar aclarint, posant llum al nostre mateix
misteri.
Una característica que trobem a l’evangeli de Joan és que
Jesús usa un llenguatge carregat d’imatges, aquestes imatges
són com finestres a través de les
quals veiem la intimitat mateixa
del misteri de Déu. Joan posa
quatre imatges sobre Jesús:
Jesús és el camí, és el camí
cap a l’autèntica vida, és el
camí que condueix al Pare, és
el camí que ens porta a la vida
plena, és aquell camí que d’una
manera tan bella expressa sant
Bonaventura en el seu Itinerari
de la Ment cap a Déu: Jesús és
aquest camí que uneix el Cel i
la Terra. Sortim de Déu que és
el nostre origen per tornar a Déu
pel camí que és Jesucrist.
La segona imatge és la de la
llum. Jesús és la llum del món.
És la llum que il·lumina l’existència de l’home. Si llegim l’evangeli,
és perquè Jesús, que és la llum,
il·lumini la meva vida, allò que hi ha de foscor, allò que hi ha de misteri en la meva
vida, allò que no entenc... Llegint l’evangeli
es posa la llum. Jesús és la llum del món.
La tercera imatge és que Jesús és la
vida. Possiblement amb la nostra traducció perdem matisos, perquè nosaltres diem
“vida” a tot, mentre que sant Joan usa un
terme per expressar que Jesús és la vida
plena, la vida de Déu, la vida eterna (en
grec “Zoé”). Jesús ve a portar-nos no una
vida biològica com la que ja vivim nosaltres pel fet de néixer, sinó que ve a portar-nos una categoria molt més gran, la
vida divina, aquesta vida de Déu, aquesta
vitalitat o qualitat de vida. Una qualitat de
vida més alta i fonda.
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I la quarta imatge que
Joan aplica a Jesús és
la de la Veritat. Jesús
és la Veritat, la Veritat
del Pare, l’única paraula
que té el Pare i que ve a
posar-nos a nosaltres en
la nostra veritat.
A l’evangeli de Joan
trobem que el succeir
històric de l’itinerari de
Jesús té alhora un significat més profund i simbòlic. Veiem tot el procés
de Jesús des del pròleg,
que és el gran pòrtic de
l’evangeli. Després ve la
crida als deixebles... i tot
l’itinerari vital de Jesús.
Veiem que no només és
una biografia (els evangelis no són només una
biografia) sinó que és
també una comprensió
més profunda i simbòlica
alhora, de la seva vida.
Mentre Jesús va fent el seu itinerari fins
a l’última pasqua, la tercera pasqua, la
pasqua final, amb la seva mort i la resurrecció, alhora va instruint-nos i donant-nos
sentit o imatges. Així trobem que Jesús
mateix es defineix en l’evangeli de Joan
com el Pa de Vida. Jesús, que trobem
que multiplica els pans i els peixos en
els altres evangelis, i que la comunitat de
Joan desenvolupa en tot un discurs sobre
Jesús com el Pa de la Vida. “Qui menja
d’aquest pa no tindrà fam. Qui s’apropa a
mi no tindrà set. Jo sóc el Pa que ha baixat
del Cel...” (Jn 6,35).
L’altra imatge que trobem és la de Jesús
com la porta i el bon pastor. Jesús es defineix com el bon pastor i la porta per la
qual han d’entrar les ovelles. Una imatge
nova. Si vull conèixer el misteri de Déu cal
que entri per la porta, aquesta porta que
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és la conversió, l’experiència de Jesús. Si
vull conèixer el misteri de Déu cal entrar
per aquell que és la porta. La imatge del
bon pastor ressona sobretot en Ezequiel
–els bons pastors i els mals pastors–;
Déu és aquell bon pastor que condueix el
poble, que l’acompanya. Jesús és la plenitud d’aquesta profecia, el bon pastor, una
imatge de Joan. També ressona el salm
23: “Jo sóc el bon pastor”.
Una altra imatge que desenvolupa amb
més profunditat Joan és la Resurrecció i
la Vida. Jesús diu: “Jo sóc la Resurrecció
i la Vida”, en una escena concreta. Jesús,
que s’ha assabentat que Llàtzer, el seu
amic, el germà de Marta i de Maria, està
malalt, i va a veure Llàtzer un cop és mort.
Un fet de l’itinerari històric de Jesús que
Joan aprofita per fer-hi una ensenyança,
per aprofundir. Jesús aprofita per ensenyar que Ell és la Resurrecció i la Vida.

I potser una altra de les imatges que ens
presenta Joan de Jesús és el Cep Veritable. Jesús se’ns presenta com la vinya,
que és una altra imatge de l’Antic Testament. Els creients, els deixebles, si estem
units a Jesús donem fruit, i si ens apartem
de Jesús, si deixem Jesús de costat, la
nostra vida no dóna fruit, s’asseca. Jesús
diu “Jo sóc el Cep Veritable”.
No podem oblidar, i així ho presenta
l’evangeli de Joan, que en Jesús hi ha
tota la plenitud de la divinitat. En el pròleg de Joan es diu: “En el principi existia
la Paraula, la Paraula era Déu, la Paraula
estava amb Déu”, però alhora també és
tota la plenitud de la humanitat, aquest
gran misteri de l’Encarnació. I ho podem
dir d’una altra manera: en Jesucrist s’uneix
l’etern i el concret humà, i això ho presenta també l’evangeli de Joan. Ens presenta el gran misteri de Jesús amb grans
imatges com és aquesta de la llum, de la
porta, de la veritat, de la manifestació de
la glòria i, alhora, ens presenta també el
Jesús humà, el Jesús d’aquelles imatges
tan tendres, el Jesús que plora quan està
davant la tomba del seu amic Llàtzer, el
Jesús que es commou en veure la tristesa
de Marta i de Maria..., aquest aspecte tan
humà de commoure’s, de plorar. O també
l’aspecte d’aquesta humanitat en el relat
de la samaritana, que diu: Jesús estava
cansat del camí i s’asseu a reposar a la
vora del pou. Veiem les grans imatges que
presenta Joan i alhora aquesta dinàmica
de l’Encarnació: aquest que és el Fill de
Déu, aquest que és el Logos, aquest que
és la Resurrecció i la Vida, aquest que és
la llum del món, aquest també és la plenitud de l’home, l’home concret que plora,
que es cansa com tots nosaltres.
L’evangeli de Joan ens presenta un
Jesús amb un llenguatge secret i misteriós.
Un llenguatge que en molts moments sembla que als seus deixebles se’ls fa difícil de
comprendre, per exemple amb la sama-

ritana, amb Nicodem... A la samaritana,
Jesús li diu que Ell té l’aigua de la vida
i ella li respon: Dóna’m aigua perquè no
hagi de venir mai més a buscar l’aigua aquí
al pou. No acaba d’entendre aquest llenguatge que li està dient Jesús, que s’està
referint a quelcom de més gran: “Jo sóc
l’aigua de la vida”. O Nicodem, quan Jesús
li diu: “Si no neixes de nou”. I Nicodem no
ho entén. Un home ancià, ¿com pot tornar
a néixer? ¿Com pot tornar a entrar en el
si de la mare? És el gran misteri d’aquest
llenguatge secret i místic alhora.
Lluc comença el seu evangeli dient
que fa una narració sobre Jesús. L’Oriol
Tuñí, professor emèrit de la Facultat i un
gran coneixedor de l’evangeli de Joan, i
també una obra d’Anselm Grün, coincideixen dient que l’evangeli de Joan és
com un drama, no com el podem entendre nosaltres, sinó un drama en el sentit
dels clàssics, dels antics, un sentit de
drama com d’accions plenes, amb grans
significats. Potser l’evangeli de Joan ens
presenta un Jesús amb grans escenes,
amb escenes profundes, amb escenes
que no podem passar de llarg com una
novel·la. Ens hem de parar perquè és
més profund del que ens està dient. És
un llenguatge en el qual s’hi juga també
la meva vida.
Podríem llegir alguns capítols, i ens ajudarà a veure com presenta Joan a Jesús.
Podem agafar el pròleg, que és d’una gran
bellesa. Nosaltres li diem pròleg, però de
fet és un himne, és un càntic. L’autor de
l’evangeli de sant Joan, per expressar
aquest gran misteri d’avançar-se fins i tot
al fet concret de l’Encarnació, ha de fer un
esforç de dir “no ho puc escriure sinó que
he de cantar-ho. He de fer un càntic, he de
fer un himne”.
Un himne que té el seu moment culminant en el verset 14: “El qui és la Paraula
s’ha fet home”, s’ha fet carn, s’ha fet concret, i ha habitat entre nosaltres.
CATALUNYA FRANCISCANA

69

Al principi existia
el qui és la Paraula.
La Paraula estava amb Déu
i la Paraula era Déu.
Ell estava amb Déu al principi.
Per ell tot ha vingut a l’existència,
i res no hi ha vingut sense ell.
En ell hi havia la vida,
i la vida era la llum dels homes.
La llum resplendeix en la foscor,
i la foscor no ha pogut ofegar-la.
Déu envià un home que es deia Joan.
Vingué com a testimoni
a donar testimoni de la llum,
perquè per ell tothom cregués.
Ell no era la llum,
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venia solament a donar-ne testimoni.
Existia el qui és la llum veritable,
el qui ve al món
i il·lumina tots els homes.
Era present en el món,
que per ell ha vingut a l’existència,
i el món no l’ha reconegut.
Ha vingut a casa seva,
i els seus no l’han acollit.
Però a tots els qui l’han rebut,
als qui creuen en el seu nom,
els ha concedit de ser fills de Déu.
No han nascut
per descendència de sang,
ni d’un desig carnal,
ni d’un voler humà,
sinó de Déu mateix.
El qui és la Paraula s’ha fet home
i ha habitat entre nosaltres...
I continua fins al verset 18.
El text ens presenta l’origen del Verb,
abans de la creació, al principi, i ens
fa com retornar a l’origen, a la gènesi,
a aquella imatge en què veiem que
Déu està creant i crea per mitjà de la
Paraula. La Paraula té aquesta força de
donar origen a les coses; la Paraula de
Déu, el Verb, la segona persona de la
Trinitat, també aquesta força creadora.
I aquesta Paraula que està en el principi, que és en Déu, que era Déu, ens diu
que és origen de la vida. Per això és tan
important de saber aquest matís. Quan un
diu “vida”, hom pot pensar que Jesús ha
vingut a ensenyar-nos la nostra vida, que
consisteix en treballar, menjar, sortir... però
la vida que ha vingut a portar-nos Jesús
és una vida molt més plena, és la vida en
Déu, és aquesta vida en un sentit ple, una
vida que si vull que tingui sentit l’he de
posar en les mans de Déu. Mirant l’exemple de Jesús, jo m’he de posar també en
les mans de Déu, deixar que Déu sigui el
principi, el motor de la meva vida.
Un altre element important que hem
referit al principi, és aquesta imatge de la

llum. La llum resplendeix en la foscor. Ha
vingut a donar testimoni de la llum. El qui
és la llum veritable il·lumina tots els homes.
Veiem un contrast constant entre la llum i
les tenebres. Jesús és la llum que ve a les
nostres vides, ve a il·luminar les nostres
tenebres, ve a posar llum a les nostres
cegueses. Aquí podríem esmentar el cec
que trobem en el capítol 9 de Joan. És el
moment que Jesús diu: “Jo sóc la llum del
món”. Jo he vingut a posar llum a aquells
que no hi veuen i, per tant, és aquesta
invitació que ens fa també Joan a entrar
en el nostre misteri personal. Davant de
Jesús que és la llum, jo tinc dues opcions:
o deixo que la llum em toqui i m’il·lumini i
em deixi veure la profunditat del meu misteri, o puc també posar-me d’esquena a la
llum. Ho diu el pròleg: n’hi ha uns que no
han acollit la llum, que no han volgut saber
res d’aquesta llum. Si vull entendre el meu
misteri he de deixar-me tocar per la llum
de Jesús, aquesta llum que em presenta

l’evangeli de Joan. I, com deia, acaba en
aquest clímax tan important, dient-nos justament això: El qui és la Paraula, l’etern, el
que està en Déu, l’origen de tot, s’ha fet
concret, ha entrat en la història, s’ha fet
home, ha pres la carn i camina, fa història
amb nosaltres.
Si mirem el text de les noces de Canà,
que ens presenta un Jesús que participa
en una festa, amb el primer que ens trobem és que Jesús diu que no ha arribat la
seva hora. És una imatge també de l’evangeli de Joan: Jesús que veu que encara no
ha arribat el seu moment, que no s’ha de
tenir pressa, i que per la petició de la seva
mare, al final intervé. Hi ha una cosa curiosa. Són sis piques d’aigua. També ens
hem de preguntar per la qüestió numèrica del món jueu: el 3, el 6, el 7, que és
la plenitud. L’Oriol Tuñí diu que el sis no
és un número perfecte. ¿Per què només
són sis piques i no set, si seria com més
evident que fa una gran cosa? La plenitud d’aquesta manifestació seria set, no
sis. Una interpretació que m’ha agradat és
que Jesús és la setena pica. Quan? Jesús
és aquesta pica d’aigua que se’ns obrirà
per deixar-nos beure el vi de la festa en
la creu. Jesús és aquesta setena pica,
aquesta manifestació de Déu que se’ns
revela en el moment de la crucifixió, en el
costat obert, el cor obert en el qual se’ns
dóna a beure a nosaltres la vida de Déu. O
també en aquest sentit els sis marits que
té la samaritana. És curiós. És dels textos
que més m’agraden de l’evangeli de Joan.
La dona li diu: He tingut sis marits, i el que
tinc ara, que és el sisè, no ho és. Potser
el setè espòs, el que omple de plenitud
la vida de la samaritana, aquell que ve
a posar-li la vida d’una manera plena és
Jesucrist. I, per tant, és també una imatge
d’una invitació per a cadascú de nosaltres.
Jesús és aquest espòs, aquest estimat, la
plenitud de l’Amor que se’ns ve a donar a
cadascú de nosaltres.
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En el relat de la samaritana, en el capítol 4, que és un text bellíssim, trobem
primer de tot aquesta delicadesa de la
humanitat de Jesús. Jesús està cansat,
s’asseu a la vora del pou, i s’inicia un
diàleg amb la dona. També a l’evangeli
de Joan la dona té un protagonisme, té
un paper i, per tant, Jesús no té cap problema per iniciar un diàleg amb una dona,
curiosament de Samaria, una població
que no hi comptava. I Jesús comença
aquest diàleg i manifesta al creient que la
nostra vida és una vida assedegada. Diu
al creient que primer de tot ha de reconèixer que té set i que ha de beure de moltes
coses. I Jesús inicia aquest diàleg perquè
la dona s’adoni que té set i reconegui de
quantes fonts de la seva vida va bevent.
¿De quantes aigües vas omplint la teva
vida i no funcionen per a res, no sacien, i
sempre tens més set? I acaba dient Jesús
aquesta gran revelació d’Ell que ens dóna
l’evangeli de Joan: “Jo sóc”. “Jo sóc la
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font d’aigua viva”. Jo sóc aquell que et
puc donar l’aigua de veritat, només falta
que m’ho demanis. Si m’ho demanes, Ell
t’hauria donat aigua, i una aigua que salta
fins a la vida eterna. Aquesta imatge de
Jesús com l’aigua que sacia, l’aigua que
omple la meva vida. I aquí està la paradoxa també. Jesús diu: “Mai més no tindràs set” i resulta que quan un entra en el
misteri de Jesús sempre vol més, sembla
que no en té prou, sempre vol saber més
de Jesús, vol entrar més en el misteri de
Déu. És aquesta paradoxa.
L’altra imatge important de la dona, que
jo crec que també presenta el misteri de
la grandesa de Jesús i la humanitat, és
el relat de la dona adúltera, un relat on
també trobem un Jesús profundament
delicat. Un relat que és dur perquè és
un relat que comença amb els ancians
portant aquella dona, posant-la allà al
davant, i amb un intent de veure quina
és la postura de Jesús. I Jesús que se’ns

presenta a l’evangeli de Joan com aquest
home profundament delicat. Escolta el
que està dient el poble que li presenta
un cas, i Jesús es posa a dibuixar, a guixar en la terra, en la sorra. És d’una gran
delicadesa. Es posa com un infant a fer
dibuixos. I davant la insistència, llança
aquella frase tan lapidària: “Qui no tingui
pecat, qui sigui perfecte, que comenci i
tiri la primera pedra”. I, immediatament,
Jesús torna a posar-se a escriure, a fer
gargots al terra. I el text ens presenta
aquell Jesús al moment que aixeca el
cap, mira al seu voltant i veu que no hi ha
ningú, perquè començant pels més ancians fins els últims, els més joves, un a un
van deixant aquell lloc. I Jesús se’ns presenta com aquesta misericòrdia del Pare,
com aquest perdó del Pare que ens ha
ofert a cadascú de nosaltres. “¿Ningú t’ha
condemnat? Jo tampoc no et condemno”.
Aquesta imatge tan bonica. Jesús com el
perdó, Jesús és aquell que ve a reconciliar-nos amb el Pare. I, alhora, aquesta
delicadesa amb la dona: “Vés en pau i no
pequis més”. Amb una gran naturalitat trobem aquesta grandesa: Déu que et perdona. Déu es l’únic capaç de perdonar el
pecat. Jesús és el Fill de Déu i et perdona.
I, alhora, aquest sentit d’humanitat, de no
donar més importància a les coses i fins i
tot posar-se a guixar a terra.
Una altra de les imatges que hem dit i
que jo crec que és prou important perquè
Joan li dedica lloc, és aquell ric discurs de
Jesús com el Pa de Vida. Joan presenta
Jesús com aquell pa que ve del cel. No és
el manà –diu Jesús–, el pa dels àngels,
sinó que és la plenitud de la donació de
l’aliment de Déu. I, quan un escolta “pa”,
immediatament se’n va a l’Eucaristia.
Jesús se’ns presenta sobretot com un pa
que guareix. Jesús és aquell que alimentant-nos ens guareix. L’Eucaristia ens guareix. No només ens apropem a l’Eucaristia
per entrar en comunió amb Jesús sinó que

és també un moment de guarir-nos, de presentar les nostres febleses i deixar que el
bon Jesús ens guareixi.
Jesús tornarà a posar aquest context
en el capítol final, el 21, que també és un
capítol molt bonic. És l’aparició en el llac
de Tiberíades. Jesús ha ressuscitat i prepara el foc, les brases amb el pa i el peix,
i allà guareix una de les ferides més difícils, la ferida de Pere, aquesta ferida de la
triple negació. Per tres vegades pregunta
a Simó, fill de Joan, si l’estima. I també
trobem aquesta grandesa de Jesús que
presenta l’evangeli de Joan, aquest Jesús
que és Déu i que és home. Per tres vegades Jesús li diu: “Simó, fill de Joan, ¿m’estimes?”. És el que llegim nosaltres. Però
així es perd el matís. Un pot preguntar-se
quina és aquesta insistència, si ja ha dit
que sí... Però quan un va al text grec, trobem que Jesús està demanant a Pere si
l’estima amb l’amor diví, aquest amor de
Déu, aquest amor que Jesús ens ha vingut a ensenyar. La gran pregunta: “Pere,
fill de Joan, ¿m’estimes com jo t’estimo?”.
Aquesta és la gran pregunta: “¿M’estimes
com jo t’estimo?”. Aquest donar la vida,
aquest amor que és expressió de l’amor
de Déu. Aquesta caritat que té aquesta
gran potència. No és un amor simplement
de donar, sinó aquest amor que és dins
mateix del misteri de Déu, i Pere li respon
que l’únic amor que pot oferir a Jesús és
l’amor humà o l’amor d’amistat. Jo t’estimo com un amic, i no em demanis gaire
més amor perquè no en tinc... I la tercera
pregunta que aquí trobem és que Jesús
es posa al nivell de Pere, aquest nivell de
Pere que per dues vegades ja li ha dit: “Jo
només et puc estimar amb aquest amor
que tinc que és l’amor d’amistat, l’amor
humà, l’amor que tinc, i no em demanis
més”. I Jesús per tercera vegada li diu:
“¿Aquest amor és autèntic? Tu estàs dient
que m’estimes amb amor d’amic, però
¿això és veritat, Pere? ¿M’estimes veriCATALUNYA FRANCISCANA
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tablement amb amor d’amic? És autèntic
aquest amor que m’estàs dient?” I la gran
resposta de Pere: “Senyor, tu ho saps tot,
tu saps que t’estimo amb aquest amor
d’amic”·
En l’evangeli de Joan, hi trobem el
Jesús històric, el Jesús de Natzaret, ¿o
és ja el Jesús elaborat des de l’experiència cristiana, des de la teologia? Jo crec
que Joan és concret. No oblida en cap
moment aquest misteri de l’encarnació
i, per tant, l’evangeli està fonamentat en
l’experiència de Jesús, en el Jesús de
la història, en Jesús de Natzaret. Però
alhora, ens invita, als creients, ens invita
a tots, sobretot a fer aquest descobriment de la grandesa del misteri del Déu
fet home, d’aquesta Paraula que s’ha fet
carn, d’aquesta Paraula que està al prin-
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cipi de tot i ara ha vingut a
l’existència.
Mirant-ho així, un comprèn que aquest evangeli
sigui tan atraient. Per tant,
l’última invitació seria a llegir-lo, a arribar a casa i poder
llegir, i poder anar subratllant
aquesta imatge de Jesús en
la qual se’ns ha presentat:
aquesta imatge de Llum,
de Veritat, de Porta, de Bon
Pastor, de Vida... i que això
ha de ressonar contínuament
perquè també són respostes
de l’home.
L’evangeli de Joan intenta
respondre al meu misteri. I
possiblement fent-ho amb la
imatge del deixeble estimat,
aquest personatge misteriós
que la tradició posa com a
Joan, el mateix autor de
l’evangeli, però que quan
un llegeix l’evangeli veu que
són dos, que hi ha com una
dicotomia. Però sobretot ens
convida a la nostra actitud davant aquest
deixeble que ha posat el seu cap sobre
el pit de Jesús a l’últim sopar, a aquesta
escena de comiat que fa Jesús en l’evangeli de Joan –no és la cena pasqual– i
també en el text de Tiberíades és el primer a reconèixer: “És el Senyor”. Quan
Jesús els demana si han pescat, el deixeble estimat diu a Pere: “És el Senyor”.
Possiblement se’ns convida a nosaltres a
posar-nos en el lloc del deixeble estimat,
ja que som d’aquells que podem dir que
tenim la primícia del testimoni. El Senyor
se’ns ha revelat, som capaços de reconèixer-lo i, alhora, som els primers també
en professar la fe en el Senyor gloriós,
el Verb etern del Pare, l’home que se’ns
manifesta com aquesta plenitud que ve a
donar-nos la vida, l’aigua i l’amor de Déu.
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