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Quaresma 2015: «I vosaltres, ¿qui dieu que sóc jo? (Mt 16,15)»

«Jesús. Apunts per a una cristologia»

Torelló, 28 de febrer de 2015

1. Consideracions prèvies

Quan ens posem a parlar de Jesús hem de dir de seguida que no estem pas davant d’un personatge

que puguem considerar normal, en el sentit que pugui ser parangonable a altres personatges

memorables de la història, o fins i tot d’altres líders religiosos o fundadors del que coneixem com

a religions. És evident, també, que no en parlem pas d’una manera neutra; no podem. Tampoc

no hi establirem paralAlelismes, cosa que correspondria a un altre mena d’estudi, que seria bo fer,

però que no correspon fer aquí. Senzillament volem mostrar allò que té de radicalment diferent

des de la perspectiva cristiana que situa Jesús en una òptica totalment original.

Per això no costarà massa d’entendre que no explicarem només “una” història d’algú anomenat

Jesús, amb tot el que comporta de dades biogràfiques, socials, històriques…, cosa que pròpiament

no és l’objectiu perquè són dades fàcilment accessibles. Més aviat serà fonamental per a poder

entendre Jesús explicar la història que hi ha hagut “sobre” Ell, com se l’ha entès, què se n’ha dit.

El cristianisme sobretot parla sobre Jesús, a més d’explicar el que ell va fer; pretén dir qui és

Jesús, a més d’explicar-lo. I aquesta és la fe cristiana, una fe sobre Jesús.

Encara que sembli redundant s’ha de dir que el cristianisme és cristocèntric. La figura de Jesús

és posada al centre de la fe cristiana. Per això nosaltres no centrarem tant el nostre esforç en

veure qui va ser Jesús, cosa que al llarg dels estudis s’ha definit com l’estudi del Jesús històric,

estudi molt important, sinó que posarem l’èmfasi en intentar presentar el que s’ha anomenat com

el Crist de la fe, és a dir, en veure què han dit els seguidors de Jesús, l’Església, sobre ell, com

l’han cregut, com l’han explicat.

A Jesús, el personatge històric, se l’ha anomenat de moltes maneres, se li han atribuït molts títols:

el Crist, el Messies, el Senyor, el Fill de Déu, el Fill de l’Home, el Verb, l’Anyell… Cadascun

d’ells vol expressar des d’una perspectiva diversa qui és Jesús; també caldrà aproximar-nos-hi.

Estarem responent a la pregunta que el mateix Jesús va formular als seus deixebles a Cesarea de

Felip: «Qui diu la gent que és el Fill de l’home?» (Mt 16,13). Tot això és l’objecte d’estudi de

qualsevol cristologia.
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Per a fer aquest estudi que abasta tant el coneixement de la història de Jesús com la plasmació

de la fe en ell, disposem en primer lloc de la font privilegiada que és tot el Nou Testament que

ja sabem que no pot ser llegit sense la referència a tota l’Escriptura. Aquestes fonts són

considerades canòniques, inspirades i gaudeixen del màxim valor. Ens hi referirem encara més

endavant.

Disposem, a més, de tota la documentació escrita, sobretot la inicial, que va generar l’Església.

Són els textos dels Pares de l’Església i de la tradició conciliar que defineix per a la fe aquelles

coses que han estat posades en qüestió, més enllà de les dades neotestamentàries que gaudeixen

de la màxima autoritat. En general és el que l’Església anomena com la Tradició. Escriptura i

Tradició són les fonts per a la Revelació.

Disposarem encara d’altres fonts externes a aquestes. Sobretot les més antigues gaudiran de molta

importància per a fer-nos càrrec del valor que tenen les que nosaltres usem i valorem.

D’alguna manera, doncs, per a poder conèixer qui és Jesús, ens cal conèixer bé qui són els

cristians, i sobretot qui van ser els primers cristians, aquells que ens han transmès inicialment tot

allò que coneixem de Jesús. La fe cristiana és apostòlica.

La darrera consideració prèvia que cal fer és que en el nostre context han sortit publicades dues

obres d’enorme importància i d’àmplia difusió a les quals ens remetem perquè són font d’aquest

escrit i per a poder ampliar-ne l’estudi des de les dues perspectives que també nosaltres hem

diferenciat. Són aquestes: ARMAND PUIG I TÀRRECH, Jesús. Un perfil biogràfic, Barcelona 2004

i JOSEP M. ROVIRA BELLOSO, Qui és Jesús de Natzaret, Barcelona 2005.

2. De la història a la Pasqua

No és pas difícil fer una biografia de Jesús. En tenim moltes dades, i han estat exhaustivament

estudiades. Obres com la d’Armand Puig que hem citat ens les proporcionen. No cal pas ara

repetir-les, però sí que volem recordar que és fonamental per a la comprensió de la seva història

situar-nos bé en el context històric, geogràfic, sociològic…, però sobretot en el religiós. Conèixer

bé el que nosaltres anomenem com a Antic Testament ens permet entendre des d’on parlava Jesús

i des de quines categories l’escoltaven els seus oients. No ho podem oblidar.

Retinguem el naixement a Betlem, el creixement a Natzaret, la primera predicació a la Galilea,

el seu camí cap a Jerusalem on es produirà la seva mort en creu. Quedem-nos amb la predicació
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sobre el Regne de Déu, feta en gran mesura de paràboles i d’ensenyaments, per recercar el

contingut del seu missatge. Afegim-hi els miracles, signes de la presència del Regne de Déu en

la vida dels homes. Comprenguem la novetat radical de la seva manera de fer: no és rabí que

formi escola, té un missatge universal que s’adreça al cor de qualsevol persona sigui qui sigui,

acull tothom sense cap discriminació, no escriu res sinó que només parla, amb paraules i amb

signes, però no és només un profeta com els profetes que hi havia hagut en la història; tampoc

no és un filòsof, ni un revolucionari social. Llegim bé els relats de la seva passió i diferenciem

els motius que el porten a la mort com tants profetes de la història abans d’ell i després d’ell…

El que constitueix el fet diferencial de Jesús no està pas en res de tot això, sinó en quelcom que

se situa després de tot això: la Resurrecció. «Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut

a Simó!» (Lc 24,34). Aquesta és la primera professió de fe cristiana de la història. El que és

diferencial de Jesús, no se situa tant en la seva història sinó en aquest esdeveniment únic de la

història, que, com a tal, el colAloca més enllà de la història i dóna sentit nou a tota la història, la

seva i la de la humanitat sencera. Per primera vegada s’afirma que la mort no ha tingut la darrera

paraula de la vida d’una persona, la de Jesús, sinó que la seva tomba és buida: «No és aquí: ha

ressuscitat» (Lc 24,6). Encara més; «a aquest Jesús, doncs, Déu l’ha ressuscitat; tots nosaltres en

som testimonis» (Ac 2,32), perquè primer de tot és Déu qui li ho ha fet, no és pas una acció que

hagi fet ell mateix, però, a més, alguns són els “testimonis” i, per tant apòstols, d’aquesta

resurrecció. Ells l’han vist ressuscitat.

L’esdeveniment de la resurrecció de Jesús canvia radicalment la manera d’entendre tota la vida

i la predicació de Jesús. Ara la veuen amb una llum nova: és la predicació d’aquell que ha estat

ressuscitat! Però sobretot canvia de soca-rel la manera d’entendre la vida de la persona humana,

la manera de comprendre’s, perquè ara queda al descobert el sentit ple del ser persona humana.

Tots aquells interrogants profunds que qualsevol persona porta en el seu cor pel sol fet de ser

persona humana (l’origen, el destí, el sentit de l’avui), ara troben resposta en la resurrecció de

Jesús (però cal dir que perquè trobin resposta aquests interrogants han d’haver estat formulats

temàticament per la persona).

El més important de Jesús és la seva Pasqua, i aquesta és el “pas” de la mort a la Vida per l’acció

amorosa de Déu en ell. Per a ser més precisos cal dir que, més enllà del pas de vida a Mort de

qualsevol persona, el “pas” pasqual de Jesús és un pas de la vida (en minúscula), per mitjà de la

mort (ara en minúscula perquè ja no és el terme darrer), a la Vida (en majúscula). La Vida ha
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triomfat i esdevé eterna en el cel. Allò que Déu havia volgut des de la creació del món ara s’ha

acomplert plenament en Jesús.

Fer aquesta afirmació de fe en la resurrecció de Jesús, dir-ho, creure-ho d’ell, porta

inexorablement a dir-ho per a la persona humana, a creure-ho per a un mateix i per als altres. La

fe canvia la vida; la fe respon a la vida. Si la fe no té aquesta implicació vital, no és fe, és una

afirmació racional buida que no arriba a l’experiència. Quan es fa l’afirmació de fe pasqual, la

vida canvia i ha de passar a ser una vida nova i diferent, una vida com la de Jesús.

Ja hem dit que la resurrecció de Jesús és obra de Déu, de l’Esperit de Déu. Aquesta obra està al

servei de l’home. Això fa que des d’aquesta fe pasqual quedi ilAluminada de manera nova tota la

vida de Jesús; ara es descobreix que tot el que havia dit i fet, que tots els esdeveniments de la

seva vida estaven plens d’aquesta manera nova i diferent de ser: era així, vivia així, ja ressuscitat!

És el Fill de Déu, havia dit Pere (cf. Mt 16,16).

Aleshores l’afirmació de fe en la resurrecció de Jesús no és de cap manera una afirmació com la

dels mites clàssics que no tenen història. Jesús és l’encarnació de Déu en la història humana, el

Fill de Déu, per mostrar què és la persona humana. I aquesta afirmació ha d’afectar qualsevol

persona humana. Només Déu, l’Esperit de Déu, pot fer que també ara el creient pugui viure

aquesta vida nova que havia vist en Jesús. La Pasqua de Jesús s’ha de complementar

necessàriament amb la donació de l’Esperit Sant; és la plenitud de la Pasqua, és el lligam estret,

intrínsec entre la Pasqua de Jesús i la nostra Pasqua. La comunitat ha de rebre l’Esperit Sant, així

el creient també pot fer el “pas”: «nosaltres sabem que hem passat de la mort a la vida, perquè

estimem els germans» (1Jn 3,14).

Però, fet aquest marc pasqual, resseguim encara les dades que tot això ens proporciona sobre

Jesús.

3. De la Pasqua a Jesús. Les fonts

Queda clar. L’afirmació de la fe de Pasqua fa tornar a mirar i a recordar tota la vida històrica de

Jesús amb una mirada nova. Tot pren un nou sentit, una nova llum. D’alguna manera, doncs, hem

de dir que els evangelis, que ens transmeten la vida i el missatge de Jesús, pròpiament han estat

escrits al revés, en ordre invers, és a dir, s’escriuen perquè expliquen qui era aquell que va

ressuscitar. El cas paradigmàtic és el de l’evangeli de Marc que des del començament, després

d’haver posat l’encapçalament, el títol, que dóna origen al gènere literari evangèlic, «comença
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l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu» (Mc 1,1), manté el “secret” de la personalitat de

Jesús fins al moment en què és plenament desvelat en la mort en creu i formulat per boca del

centurió: «És veritat: aquest home era Fill de Déu» (Mc 15,39).

Tot el que expliquen els evangelis és “pasqual” i al mateix temps és la “història” de Jesús. No

pretenen explicar només una història, sinó que volen explicar “la” història que porta a la Pasqua,

l’única història que val la pena de ser coneguda i viscuda.

Els evangelis esdevenen el testimoniatge sobre aquesta preuada història pasqual, perquè són al

mateix temps la història pasqual de les comunitats per a les quals s’escriu. Per això es reconeixen

com a obres de l’Esperit. I ens permeten conèixer molt d’aquestes comunitats, de la seva vida,

de les seves problemàtiques…, tot presentant-nos Jesús.

Cal deixar constància dels sistemes de memòria que tenien en aquells moments, de les fidels

transmissions que feien en el que coneixem com la tradició oral, de les fonts primàries que van

escriure i van usar (“Q”), i de com tot això va quedar plasmat en els quatre evangelis que

expliquen l’únic Evangeli de Jesús. Ens referirem més endavant a les altres fonts que queden al

marge d’aquest llegat.

Tot això és obra de l’Església. I ja hem vist com l’Església no pot pas ser concebuda sense la

presència i l’acció de l’Esperit de Déu que n’és el garant. Ampliem-ho.

4. L’Esperit i l’Església. El Cos de Crist

La Pasqua de Jesús “fa fer” el pas pasqual a persones concretes. Aquest pas només el pot “fer fer”

l’Esperit de Déu. No pot pas ser obra de l’esforç de la persona humana. Aquesta reflexió omple

moltes de les pàgines paulines del Nou Testament. Per a Pau la “salvació”, és a dir, el pas a

aquesta vida nova, no pot ser obra del compliment de la Llei, perquè si fos així no “hauria calgut”

que Déu es fes home, el que ens salvaria seria la Llei i aquesta s’havia mostrat precisament

ineficaç. «¿No calia que el Messies patís tot això abans d’entrar a la seva glòria?» (Lc 24,26),

repeteix insistentment l’evangeli de Lluc. Pau es mostra categòric, i la cita és molt important: «Ja

no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en mi. La meva vida terrenal, la visc gràcies a la fe en el Fill

de Déu, que em va estimar i es va entregar ell mateix per mi. No vull fer inútil la gràcia de Déu,

ja que, si algú pogués ser just per obra de la Llei, Crist hauria mort per no res» (Ga 2,20-21).
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S’estableix un lligam tan íntim, tan estret, entre el Crist, la seva Pasqua, obra de l’Esperit, i

l’Església, els creients a qui l’Esperit ha fet passar a la vida nova de ressuscitats, que es fa quasi

indestriable. L’Església és el Cos de Crist, formularà Pau, i Crist n’és el Cap.

El creient no és només aquell que escolta qui era Jesús, és a dir, l’oient de la Paraula, sinó que

és aquell que ha rebut i rep incessantment el mateix Esperit de Jesús per a poder viure tal com

Ell visqué, amb una vida ja ressuscitada. És el paper dels sagraments. Ara, però, és important per

a deixar ben assentat que el que uneix els creients és l’Esperit que porta a confessar la mateixa

fe pasqual. Aquesta és la fe de l’Església. I la seva raó de ser és l’anunci, la proclamació de la

Bona Nova de Jesús, continuada en la comunitat eclesial. L’Església predica el que va predicar

Jesús, però sobretot predica la resurrecció de Jesús.

No és estrany que l’Església s’hagi de preguntar ininterrompudament sobre qui és aquest Jesús

en qui creu, que dóna sentit a la vida humana i que és la seva raó de ser. I no és estrany que ho

formuli. Nosaltres ho coneixem com les fórmules de fe o, amb un altre llenguatge, el dogma. La

gran síntesi n’és el Credo que sempre és baptismal. Hi entrarem més endavant.

L’Església guarda el record de Jesús i la seva presència. Ho pot fer gràcies a l’Esperit. L’evangeli

de Joan ho conta en boca de Jesús: «Us he dit tot això mentre he estat amb vosaltres, però el

Defensor, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que jo us he dit,

i us ho farà entendre» (Jn 14,25-26).

Per arribar a Jesús ens cal aquesta mediació eclesial, que és mediació de l’Esperit. Ens cal

conèixer les mediacions d’abans, és a dir, dels textos evangèlics que considerem inspirats per

l’Esperit; ens cal conèixer les mediacions de la història que ens arriben en la formulació del

dogma; i ens caldrà conèixer també les mediacions d’avui, és a dir, les nostres preguntes, la

manera com les formulem, el com afecten la radicalitat del cor de la persona humana. És

l’Església la que eternament es pregunta per Jesús, per la seva identitat, i la que sempre va

ilAluminant des d’ell la vida humana perquè el record de Jesús esdevé resposta avui i afecta la

vida. Si no fos així, seria un exercici arqueològic i prou.

El primer epíleg de l’evangeli de Joan ho resumeix molt bé: «Jesús va fer en presència dels seus

deixebles molts altres senyals prodigiosos que no es troben escrits en aquest llibre. Els que hi ha

aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, creient, tingueu

vida en el seu nom» (Jn 20,30-31). Ja no importa tant la història concreta de Jesús (tot i que
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importa molt!), sinó que el que compta és que en la història concreta s’ha revelat aquell que ha

estat ressuscitat i que obre un nou camí per a la persona humana que canvia la història.

La pregunta de Jesús continua ressonant: «Qui diu la gent que és el Fill de l’home?» (Mt 16,13),

però ara s’eixampla: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» (Mt 16,15). Abans d’entrar-hi encara val

la pena fer un repàs (ara sí!) per l’ensenyament i la vida concreta de Jesús mateix.

5. El missatge de Jesús: Déu és Pare

Si hi ha quelcom que queda ben clar del que hem dit fins ara, és la unió intrínseca que s’estableix

en l’evangeli entre el que es diu sobre Déu i el que es diu de la persona humana. El que es diu de

Déu afecta sempre la persona humana que ha estat creada “a la seva imatge i semblança” (cf. Gn

1,26-27). Jesús mateix «és la imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació» (Col,

1,15). En Jesús, Déu i l’home s’han unit. El cel i la terra s’han trobat. Després de l’evangeli, ja

no podem parlar separadament de Déu i de l’home.

El llenguatge evangèlic en boca de Jesús parlarà indistintament del Regne de Déu i dirà que

aquest és el Regne de l’home, perquè allà on Déu regna perquè se’l reconeix com a tal, la persona

humana pot ser aquella que havia estat creada i somniada per Déu des de tota l’eternitat. L’home

s’haurà alliberat llavors de la seva gran, i potser única, temptació: la de voler ser Déu. En

correspondència l’evangeli parlarà de Jesús com el Fill de l’Home per arribar a confessar-lo com

a Fill de Déu.

Essent així s’entendrà ben bé que el missatge central de tota la predicació de Jesús es pugui

resumir dient que “Déu és Pare”. Aquesta és la gran novetat, el que la humanitat no sabia, ni

havia intuït mai, ni havia expressat mai. Jesús ho pot revelar perquè «ningú no coneix el Fill, fora

del Pare, i ningú no coneix el Pare, fora del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar» (Mt 11,27).

Jesús manté, doncs, aquesta relació especial amb el Pare: Ell és el Fill. Al final aquest serà el

darrer motiu per a la seva condemna: «Nosaltres tenim una Llei, i segons aquesta Llei ha de

morir, perquè s’ha volgut fer Fill de Déu» (Jn 19,7).

Afirmar que Déu és Pare comporta immediatament l’afirmació següent en el sentit de que tots

som fill seus i, per tant, tots som germans. I aquesta afirmació té conseqüències d’abast

inimaginable per a la comprensió de la vida i del món. En primer lloc perquè aquesta relació de

germanor no deriva només de la voluntat d’aquells que ho desitgen (tal com de vegades podem

entendre el concepte germandat), sinó que és quelcom essencial a la vida i antecedent a la pròpia
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vida. Jesús ho formula dient: «No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a

vosaltres i us he confiat la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre»

(Jn 15,16). El fruit és la vida de germans. Ho som, encara que no vulguem, i ho som sobretot amb

els qui “no voldríem”! Heus aquí la preferència pels pobres, pels marginats, per tots aquells a qui

la vida, la societat, la història deixa al marge: aquests són els estimats de Déu i ho haurien de ser

dels germans. El missatge de Jesús, potser per primera vegada a la història, és absolutament

universal, perfectament “catòlic”.

És indubtable que la millor explicació d’aquesta nova situació la tenim en la paràbola anomenada

del fill pròdig (Lc 15,11-32), peça magistral, única en la història. El servent de la casa ha copsat

la profunditat de l’ésser del Pare quan li diu al fill gran: «El teu germà ha tornat. El teu pare l’ha

retrobat en bona salut i ha fet matar el vedell gras» (Lc 15,26). La relació amb el germà esdevé

una relació basada en un amor com el del Pare, amb un perdó com el d’Ell. Dir germà a l’altre

és fer-lo ser, possibilitar-li l’existència.

Tampoc no és estrany que sigui essencial en la predicació de Jesús la pregària, i en especial una

pregària ben diferenciada de qualsevol altra i ben distintiva del seu missatge fins al punt que el

resumeix i el condensa: el Parenostre (cf. Mt 6,9-15; Lc 11,2-4). El que es diu de Déu (primera

part) es correspon al que s’ha de dir de la persona humana i del món (segona part); el resum és

l’afirmació inicial: Pare nostre.

La predicació de Jesús ha començat amb una crida a la conversió, seguint el solc de Joan el

Baptista. Jesús demana la re-orientació de la vida vers el Regne de Déu que ja és aquí. I per a

explicar-lo farà servir un gènere literari original: les paràboles. Per a comprendre-les sempre cal

fer el pas del que s’hi diu, al què vol dir allò que s’hi diu. Són peces úniques, genials en la

història.

El resultat d’aquest missatge ha de ser el d’una vida humana viscuda en l’amor. D’això Jesús

també en fa ensenyaments, instruccions a l’estil d’un mestre. És el pas de la llei d’abans a la nova

llei centrada en l’amor. La culminació és Ell mateix: «Aquest és el meu manament: que us

estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat» (Jn 15,12). Tal com Ell, és a dir, tal com Déu

estima, i Déu és amor (cf 1Jn 4,8). Convida a, “mana” d’estimar com Déu, cosa que deu voler

dir arribar a sentir-se fins i tot “pare” dels germans, tal com Déu és Pare de tots els homes. I Ell,

Jesús, n’és el referent únic.
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Aquesta nova Llei, aquesta nova manera d’entendre la vida té un altre resum extraordinari en el

que es coneix com el Sermó de la Muntanya (Mt 5-7) i en especial en les benaurances (Mt 5,1-

12). Els pobres, els qui ploren, els humils, els qui passen fam, els nets de cor, els compassius, els

qui posen pau i treballen per la justícia…, d’ells és el Regne de Déu. S’acaben d’invertir tots els

valors a què la vida dels homes estava acostumada, llavors i sempre.

Amb tot això acaba de néixer una nova comunitat, l’Església de Jesús, que més enllà dels sumaris

que ens presenta Lluc en els Fets dels Apòstols (Ac 2,42-47; 4,32-35), en Mateu està descrita

amb dues característiques essencials: la comunitat és un lloc de perdó (Mt 18,15-35) i és un lloc

de servei fins al punt que «entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig

vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci el vostre esclau; com

el Fill de l’home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida com a rescat

per tothom» (Mt 20,26-28).

6. Els miracles, signes de la vida nova del Regne

Amb tot, la predicació de Jesús no està feta només de paraules, sinó que està feta també de fets

miraculosos que són signe d’allò que predica, de la presència del Regne de Déu. Allà on Déu hi

és, el mal que tenalla l’home no hi té cabuda. Si amb les paràboles calia necessàriament cercar

què volia dir Jesús, amb els miracles ens passa quelcom semblant: no ens podem quedar encallats

en el signe, sinó que ens cal anar a descobrir el que el signe significa. Això fa que moltes

preguntes que avui ens formulem des de la nostra mentalitat racional moderna, estiguin fora de

lloc des de la perspectiva evangèlica; no fos cas que ens encalléssim en les nostres preguntes i

no descobríssim les que els relats de miracles responen. Així, la clau darrera per entendre els

miracles de Jesús es troba en el gran miracle que ha tingut a Jesús mateix per protagonista passiu:

la seva resurrecció. La clau de comprensió dels miracles és la seva Pasqua que és la Pasqua a la

qual està cridat qualsevol persona per tal de fer el pas a una vida nova, on el mal ja no hi sigui

present.

Parlant amb propietat, no es pot considerar Jesús un miracler a l’estil d’altres relats de

personatges antics. Jesús no fa cap miracle a benefici propi, fins i tot ho refusa com una

temptació (cf. Mt 27,40); no fa cap miracle de lluïment, com una mostra d’ostentació de poder.

En tots es reclama la fe, és a dir, el pas pasqual que porta a creure que és possible aquesta vida

nova i que aquesta és la voluntat de Déu. Gairebé sempre hi trobem el pas de conversió d’aquell

o d’aquells que han estat protagonistes en l’escena del miracle. I gairebé sempre demanen un
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compromís personal en la construcció del Regne del qual el miracle és signe. El miracle no deixa

indiferent.

Trobarem miracles sobre elements naturals, trobarem guaricions que mai no seran

indiscriminades, trobarem resurreccions, cosa que diem amb un mot que no és pas l’apropiat

perquè en realitat aquells que van ser ressuscitats van tornar a morir, mentre que la resurrecció

de Jesús és per a no morir més; ja es veu que aquests miracles són signe del destí de resurrecció

per a la persona humana. I en trobarem fins i tot que estan íntimament lligats a la història de la

salvació que ha precedit Jesús; per tant només són comprensibles des d’aquesta història

veterotestamentària. No cal pas entretenir-nos a detallar-ne cap d’aquests miracles. Són prou

comprensibles en els relats evangèlics.

7. La mort de Jesús i els relats de Resurrecció

Per a comprendre com cal la figura de Jesús cal remetre’s necessàriament als relats de la passió

que trobem en cadascun dels evangelis. Probablement els relats més antics de tots els textos. Cal

fer-ho perquè el mateix Jesús al llarg de la seva vida havia anunciat reiteradament l’esdeveniment

de la seva mort; no seria una mort qualsevol: li donarien mort. «¿No calia que el Messies patís

tot això abans d’entrar a la seva glòria?» (Lc 24,26), repetirà insistentment l’evangeli de Lluc.

Jesús mor a mans dels homes, com a tants profetes abans i després d’ell els ha passat. D’alguna

manera ja hem vist com la seva predicació havia de portar-lo a la mort. Ja hem vist també com

aquesta mort és acceptada lliurement i no cau pas a la temptació de posar el seu “poder” al servei

de la seva salvació. Més aviat la seva vida és posada voluntàriament a les mans del Pare del cel:

els textos ho testimonien repetidament. I després de la mort en creu, víctima dels judicis jueu i

romà pels quals ha passat, el seu cos és posat, amortallat, en un sepulcre segellat. Tots els anuncis

que sobretot el profeta Isaïes havia fet sobre el Servent de Jahvè, es veuen acomplerts en la mort

del just innocent.

Quin valor té la mort de Jesús? La primera resposta la donen els deixebles d’Emaús quan ho

expliquen al caminant que se’ls ha ajuntat pel camí: «El cas de Jesús de Natzaret, un profeta

poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el poble: els nostres grans sacerdots i els

altres dirigents el van entregar perquè el condemnessin a mort, i el van crucificar. Nosaltres

esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Però ara ja som al tercer dia des que han

passat aquestes coses!» (Lc 24,19-21). I es queden en aquesta afirmació. A Jesús li ha passat el
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mateix que s’ha esdevingut sempre en la història humana, i el mal novament sembla que ha

vençut. Jesús ha estat sepultat.

Però els textos de la passió acaben amb una sèrie de relats que ens expliquen com l’albada del

diumenge la tomba de Jesús ha estat trobada buida. I comencen els relats de les aparicions del

Jesús ressuscitat als seus: «Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí: ha

ressuscitat» (Lc 24,5-6).

Els textos evangèlics acaben amb l’anunci de la Pasqua d’aquell que havia mort a la creu. I des

d’aquest anunci de resurrecció i de vida, es des d’on els primers cristians varen poder llegir i

interpretar la mort en creu de Jesús. Ha mort, no només víctima del pecat dels homes, sinó que

en ressuscitar ha mort el pecat dels homes que havien volgut matar-lo. D’aquí la frase paulina:

«Ell, per voluntat de Déu, el nostre Pare, es va entregar per causa dels nostres pecats i així ens

alliberà del poder maligne d’aquest món» (Ga 1,4). La creu és la màxima expressió del perdó.

Així es desfà el cercle infernal del mal i la mort.

No cal pas tornar a insistir sobre el valor de la Resurrecció. Ja ho hem fet sobradament. Encara

val la pena, però, afegir-hi quelcom de molt important. Les aparicions de Jesús ressuscitat als

seus deixebles, que susciten les primeres formulacions de la fe, comporten al mateix temps la

donació de la missió. És a dir, aquell Regne de Déu predicat i viscut per Jesús, pel qual va morir

i en prova del qual va ser ressuscitat, ara ha de ser viscut per aquells que creuen en Ell. Cada

creient ha de morir amb Jesús per ressuscitar amb ell a la vida nova. Els textos paulins estan plens

de la reflexió sobre aquesta missió que el Jesús ressuscitat ha donat i que es perpetua per mitjà

del Baptisme. «Jesús s’acostà i els va dir: He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu, doncs,

a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit

Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a

la fi del món» (Mt 28,18-20). Es la donació de l’Esperit Sant als deixebles (Ac 2,1-13). És el

naixement definitiu de l’Església.

I encara hi ha quelcom més absolutament essencial: l’Eucaristia. Els deixebles que anaven camí

d’Emaús, reconeixen Jesús en aquell caminant en el moment de partir el pa: «Quan s’hagué posat

amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava» (Lc 24,30). El signe

que havia fet Jesús en el sopar pasqual abans de la seva mort en creu, esdevé el signe nou de la

seva presència ressuscitada amb els deixebles. L’Eucaristia serà la que edificarà l’Església. És

la Pasqua present contínuament «perquè cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa
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anuncieu la mort del Senyor fins que ell vingui» (1Co 11,26). Parlar de l’Església és també parlar

dels sagraments.

L’Església esdevé la proclamadora de la Pasqua de Jesús i donadora, per obra de l’Esperit,

d’aquesta vida nova per al creient. Acaba de néixer quelcom totalment nou. ¿Una nova religió?

8. La formulació de la fe cristològica

El repte que té al davant la primera Església (de fet, és el repte de sempre, la seva raó de ser) és

intentar explicar la resurrecció de Jesús en la que creu, i fer-ho amb totes les seves

conseqüències. Aquesta vida nova és transmesa i viscuda en els sagraments, sobretot el Baptisme

i l’Eucaristia. Jesús és el centre de la fe cristiana. Ell és afirmat i cregut com el Messies esperat,

Salvador i Senyor de la història; és l’Anyell que ha estat immolat culminant tots el sacrificis de

la llei antiga. És el Verb de Déu, la Paraula de Déu, cantarà el pròleg de l’evangeli de Joan: «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» (Jn 1,1-4). Des de sempre Jesús és el Fill de Déu.

Aquest és el misteri de l’Encarnació.

Més enllà de les dades contingudes en els textos del Nou Testament, que esdevenen

inqüestionables i punt de partida en endavant, ha començat la llarga reflexió sobre la identitat de

Jesús: qui és? Jesús és el Fill de Déu i és el Fill de l’Home; Jesús és Déu i és home. En dir-ho,

la reflexió s’estén sobre la nova manera d’entendre l’home i la seva vida, i sobre la nova manera

d’entendre Déu. De mica en mica l’Església anirà comprenent allò que Jesús ha estat revelant

sobre Déu. És Pare i Fill i Esperit Sant. Tot reflexionant sobre Jesús començarà la llarga reflexió

sobre el misteri de Déu en la Trinitat.

La plasmació de tot aquest procés es fa sobretot a partir de les fórmules de fe que s’usen per al

Baptisme; en aquell moment cal dir en nom de qui es produeix el bany baptismal. Així els

creients estan units per un mateix Baptisme i per una mateixa fe, «procurant de conservar la

unitat de l’Esperit amb el lligam de la pau. Un sol cos i un sol Esperit, com és també una de sola

l’esperança que us dóna la vocació que heu rebut. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme,

un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tots, actua en tots i és present en tots» (Ef 4,3-

6). La «lex orandi», és a dir, la pregària i la celebració, va esdevenint «lex credendi», allò que

l’Església creu i viceversa.
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Els problemes comencen a originar-se quan es desequilibra la fórmula de fe que confessa Jesús

com a Déu i home, perquè qualsevol desequilibri comporta conseqüències irremeiables per a la

manera d’entendre Déu, i per a la manera de viure la vida humana. Davant d’aquestes

conseqüències, les comunitats hauran d’anar definint fórmules de fe que expressin correctament

i equilibrada el dogma cristològic, el que creiem catòlicament sobre Jesús. Les cartes de sant Joan

ja ens mostren els perills dels desequilibris i la necessitat de la definició dogmàtica universal.

Aquesta història de la reflexió sobre Jesús omple les primeres pàgines de la història teològica de

l’Església. Pel camí del que es descobreix com a no correcte (heterodòxia, que pot esdevenir

heretgia en funció de l’actitud dels qui ho defensen) es va obrint camí la formulació del credo

(ortodòxia) com a fórmula que és baptismal i en la qual s’hi ha de reconèixer l’assemblea

reunida, i les diverses esglésies locals que a hores d’ara encara tenen dificultats degut a la

persecució per a poder aplegar-se juntes en la reflexió. És el naixement necessari del dogma

cristològic. Jesús és Déu i home a la vegada. L’Església se sent assistida per la presència i l’acció

de l’Esperit en aquest discerniment dogmàtic. I així neix la Tradició en l’Església, com a

adquisicions per a la fe del creient. També en el nostre àmbit hi ha una obra breu però entenedora

que introdueix i resumeix bé tot aquest tema: JOAN BUSQUETS, Les heretgies en l’Església antiga

(ss. I-VI), Barcelona 1998.

El llibre dels Fets dels Apòstols ja ens conta com, quan sorgeix el primer problema d’ordre

doctrinal i pràctic en l’Església naixent, «els apòstols i els qui presideixen la comunitat de

Jerusalem, germans vostres» (Ac 15,23), es reuneixen a Jerusalem per a discernir la qüestió. És

el que es coneix com el Concili de Jerusalem i es considera el primer de la història. Acaba amb

un decret: «L’Esperit Sant i nosaltres hem decidit…» (Ac 15,28). L’Església es reconeix a ella

mateixa com a sinodal i aquest fer camí junts s’estableix en la relació concreta de les esglésies

locals entre elles pel ministeri de comunió dels bisbes que les presideixen. Durant tot el temps

de persecució la comunió “catòlica” s’ha d’establir així. En el moment de la pau, l’Església podrà

reunir-se en concilis ecumènics per a discernir i decidir en aquelles qüestions que afecten la seva

fe.

Els quatre primers concilis ecumènics (n’hi ha hagut molts de provincials a les diverses regions

de l’imperi) gaudeixen d’una importància notable. Nicea el 325, Constantinoble el 381, Èfes el

431 i Calcedònia el 451 on la fórmula del dogma cristològic queda ja definitivament establerta.

El Credo apostòlic ha servit de base a la fe i a Constantinoble es completa; es coneix com el

credo nicenoconstantinopolità. A Èfes hi ha hagut la reflexió sobre la Mare de Déu en la mesura
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en què era producte de la reflexió sobre el seu Fill, Jesús, Fill de Déu. Pel camí han quedat

notables heretgies que van del docetisme a l’arianisme, passant pels gnosticismes, el

pelagianisme i totes les heretgies relacionades amb la identitat de Jesús.

D’alguna manera es considera que a Calcedònia ha quedat tancada la qüestió dogmàtica sobre

Jesús. I és cert! La comprensió, l’estudi però, d’aquesta llarga i profunda reflexió cristiana, fixada

en el dogma, està sempre en creixement.

Arribats, però, a aquest punt, quasi final d’aquests apunts necessaris per a la comprensió de la

figura de Jesús, em plau recordar quelcom que els Pares de l’Església repetien sovint. En el

Baptisme, el fidel batejat passava a ser un “altre Crist”. «Batejats en Crist i revestits de Crist, heu

estat configurats al Fill de Déu. Perquè Déu ens predestinà a ser fills d’adopció i ens féu

conformes al cos gloriós de Crist. Heu estat fets participants de Crist i amb raó sou anomenats

crists (ungits)», deia en començar la seva Tercera Catequesi Mistagògica Ciril de Jerusalem.

L’accés a aquesta fe ve per un doble camí: el de la Paraula (catequesi, ensenyament…) i el del

Sagrament (en especial els de la iniciació). Parlar de Jesús és parlar del creient que torna a ser

Crist en el món. La relació entre ambdós és íntima, estreta, indestriable. Ho formula bellament

el pròleg de la Primera Carta de sant Joan: «Us anunciem allò que existia des del principi, allò

que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les

nostres mans. Us parlem del qui és la Paraula de la vida, ja que la vida s’ha manifestat: nosaltres

l’hem vist i en donem testimoni, i us anunciem el qui és la vida eterna, que estava amb el Pare

i se’ns ha manifestat. A vosaltres, doncs, us anunciem allò que hem vist i sentit, perquè també

vosaltres tingueu comunió amb nosaltres, que estem en comunió amb el Pare i amb el seu Fill

Jesucrist. Us escrivim tot això perquè la vostra joia sigui completa» (1Jn 1,1-4).


