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I en Jesucrist, 

únic Fill seu i Senyor nostre

PER A APROFUNDIR-HI I DOCUMENTAR-TE: 

8 CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (CEC), nn. 430-455.
8 Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (compendi), nn. 79-84
8 YOUCAT (Catecisme dels joves), nn. 71-93.

1 Escoltam la Paraula

2 Aprofundim

Jesús, amb els seus deixebles, se’n va anar als pobles del voltant de Cesarea de Filip, 
i pel camí els preguntava: 
—Qui diu la gent que sóc jo? 
Ells li respongueren: 
-—Uns diuen que ets Joan Baptista; d’altres, Elies; d’altres, algun dels profetes. 
Llavors els preguntà: 
—I vosaltres, qui dieu que sóc? 
Pere li respon: 
—Tu ets el Messies. 
Però ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú. 

De la història de Jesús a la fe en el Crist 
Si Jesús va ser vertader home, com afirma la fe cristiana, aleshores és susceptible de les anàlisis de 
ciències com la història o l’arqueologia. És la mateixa fe que ens remet a aquelles ciències. Si bé, el 
que ens hem de demanar és si hi ha una coherència entre el Jesús de la història, el qui va viure i recó-
rrer els camins de Palestina, i el Crist de la fe? Dit d’una altra manera: la història de Jesús, del fuster 
de Natzaret, del fill de Josep i de Maria, pot conduir-nos a la fe? És evident que la nostra resposta és 
afirmativa. Però, com arribaren els deixebles a proclamar-lo Crist i Senyor? Perquè ells caminaren 
amb ell, conegueren la seva humanitat... ¿com varen fer el pas de la coneixença a la confessió de fe? 
Fixem-nos que estam en el pas que dèiem a la primera trobada, el pas del veure al creure. 

I com pot l’home d’avui, tant si es troba a la recerca de la fe com si vol arribar a una major confir-
mació de la mateixa, fer ell mateix aquest camí, aquest pas? No hi ha dubte que Jesús va practicar 
una pedagogia amb els deixebles. El que ens interessa, també avui, és saber si aquell itinerari pot 
seduir-nos avui a nosaltres, homes i dones del segle XXI, per esdevenir també deixebles de Jesús. És 
a dir, fer també nosaltres, tu i jo, aquest procés per arribar a confessar-lo no només com a vertader 
home, sinó també com a vertader Déu.

3
 Jesucrist mostra el misteri de Déu 

i revela el rostre autèntic de l’home

Pere reconeix Jesús com a Messies
Mc 8, 27-30

 I TU?

 8 Recordes alguna frase o gest de Jesús 
 que et digui alguna cosa al cor? Per què?

 8 Qui diries tu, que és Jesús?
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Jesús es va presentar al poble amb un missatge inaugural, dient: “S’han complit els temps i el 
Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creis en la bona nova” (Mc 1,15). Segons l’evangelista, 
l’anunci del Regne s’identifica amb la persona de Jesús present en la història. Per això, el Reg-
ne serà exposat per ell mateix de manera ample en el Sermó de la Muntanya i explicat a través 
d’un llenguatge nou, el llenguatge de les paràboles durant tota la seva vida pública. Però el 
que esdevé fonamental en aquell home de Nazaret és la coherència de vida, coherència entre 
el que diu i com viu. De tal forma, que amb les seves actuacions, en el seu mode de viure, no 
només es comporta com un vertader home, sinó també com l’home vertader. Per això, Jesús, 
revelant-se mostra a l’home la seva pròpia veritat, així com també el que és la persona en el 
més profund del seu ésser. 

Es pot afirmar, per tant, que la vida històrica de Jesús té per finalitat mostrar el misteri de 
Déu, amagat des de la creació del món, i revelar l’autèntic rostre de l’home. Jesús no podia 
revelar-nos de manera immediata el misteri diví; això no només hauria resultat incomprensi-
ble sinó que també hauria perdut tota la seva significança per l’home. Ell, presentant-se com 
un home ens convida a acollir-lo com a home, ja que la seva manera de fer i de dir ens afecten 
directament a nosaltres. És el que el Vaticà II subratlla quan diu: “En realitat el misteri de 
l’home només es pot aclarir a la llum del Verb encarnat... Crist manifesta plenament l’home 
al propi home i li descobreix la seva vocació” (GS 22). 

Però, en què consisteix aquesta veritat de la persona que Jesús ens revela? Senzillament, en 
dur una vida “per a”. La història de Jesús fou una vida per (a)ls altres, abolint, així, tota 
casta de divisió entre els dos horitzons que, massa sovint es viuen enfrontats: l’horitzó que 
apunta vers Déu i el que s’obri vers l’home. En la conjunció de tots dos horitzons es troba la 
perfecció de la llei (Cfr. Mt 22, 37-39).

Pensem en les divinitats gregues que ens conta la mitologia... Hi havia una gran frontera en-
tre els déus i els homes. Aquests darrers havien de merèixer la protecció dels déus, i havien 
d’evitar els seus càstigs. En Jesús Déu s’apropa a l’home, s’interessa per ell. En Jesús l’horitzó 
de Déu es confon amb el de l’home. 

Amb aquest doble moviment d’horitzons, Jesús revela que la seva persona és quelcom més 
que un simple home: “ No és algú que s’ha fet transparent, sinó que és transparent; no és 
un home que ha renunciat a ell mateix, sinó un home buit d’ell mateix; no és tampoc un 
home habitat per l’amor, sinó un home que tot ell és amor...”. No és d’estranyar, doncs, que 
l’experiència tinguda amb ell fos tan encisadora, des del primer moment de la trobada, per el 
grup de deixebles. Aquesta experiència era insubstituïble per aquells que un dia s’havien de 
convertir en els seus testimonis.

Si bé, hem de dir que el moviment d’adhesió, és a dir, que el procés de fe dels deixebles no 
es construí en línia recte. En el seu itinerari, fonamentat sobre la convivència amb Jesús —
amb tot el que això suposa de compartir totalment la vida—, hi ha un moment d’inflexió: la 
confessió de Cesarea de Filip, tal i com hem llegit abans. Si, com afirma un teòleg d’avui, 
probablement el primer títol que donaren a Jesús fou el de ‘profeta’, aquí Pere, en nom dels 
altres, el confessa com el Crist (Mc 8, 29), títol que molt bé pot traduir el concepte de Mes-
sies, encara que Jesús molt prest es preocuparà de dir que el seu messianisme no té res a 
veure amb els regnes d’aquest món. Per tant, encara que els deixebles, amb la seva resposta, 
anaren molt més lluny del que pensava la gent, la seva fe seguia sent incompleta, com revela 
molt justament el tens diàleg mantingut entre Jesús i Pere poc després de la confessió de fe 
d’aquest darrer (Mc 8,31-32):

Llavors començà a instruir-los dient: 
—Cal que el Fill de l’home pateixi molt. 
Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, 
ha de ser mort, i al cap de tres dies ha de ressuscitar. 
I els ho deia amb tota claredat. 
Aleshores Pere, prenent-lo a part, es posà a renyar-lo.
Però Jesús es girà i, davant els deixebles, renyà Pere dient-li: 
—Vés-te’n d’aquí, Satanàs! No veus les coses com Déu, sinó com els homes. 
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Visita d’uns savis 
Mt 2,1-12

Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis 
d’Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: 
--On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo. 
Quan el rei Herodes ho va saber, es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar 
tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on 
havia de néixer el Messies. Ells li respongueren: 
—A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta: 
» I tu Betlem, terra de Judà, 
no ets de cap manera la més petita 
de les principals viles de Judà, 
perquè de tu sortirà un príncep 
que pasturarà Israel, el meu poble. 
Llavors Herodes cridà en secret els savis, va demanar-los el moment exacte en què se’ls havia 
aparegut l’estrella i els encaminà a Betlem dient-los: 
—Anau i informau-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, 
perquè jo també pugui anar a adorar-lo. 
Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l’estrella que havien vist 
sortir començà a avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant. L’alegria 
que tingueren en veure l’estrella va ser immensa. Varen entrar a la casa, veieren el nen amb 
Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li 
oferiren presents: or, encens i mirra.  I, advertits en somnis que no anessin pas a veure Herodes, 
se’n tornaren al seu país per un altre camí. 

       DIÀLEG

 8 Del que hem comentat, necessites algun aclariment?
 8 Què és el que més t’impressiona de Jesús? 
 8 Què significa que Jesús és Senyor nostre?

3 Pregam

Els Màgics vengueren de lluny, de procedències diverses, feren un llarg camí, amb 
dificultats, però arribaren on els va guiar l’estrella, i foren capaços de descobrir en 
aquell nadó, dins una menjadora, en una estable, la presència de Déu.

Nosaltres també potser venim de llum, amb la nostra història, diferent dels altres. 
Potser també ens ha costat arribar fins aquí: dificultats, dubtes... Demanem-li al 
Senyor, cadascú personalment, en aquesta estona de silenci, poder ser com els 
Màgics: mai perdre l’estrella de vista, no perdre mai la capacitat de guaitar al cel, 
i descobrir, reconèixer i adorar, la presència del Senyor en la humilitat de la vida 
quotidiana, en la senzillesa de la teva vida, en la pobresa, entre els més senzills... 

4 Per aprofundir en la reflexio

DIOS, ¿ES LA “TRINIDAD”?
Desde niño te han dicho que Dios es la “Santísima Trinidad”. Tú lo aceptabas, pero siempre te 
ha parecido algo realmente extraño: ¿qué quiere decir que Dios es tres personas y un solo Dios? 
¿A qué viene hablar de Dios con ese lenguaje que parece un acertijo? Te enseñaron también a 
“santiguarte” en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te costó un poco aprender a 

,
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trazar la cruz sobre ti mismo, llevando tu mano desde la frente hasta el pecho y desde el hom-
bro izquierdo hasta el derecho.

Te decían que, al trazar esa cruz sobre tu frente, tu boca y tu pecho, te debías compromete a 
vivir todos los pensamientos de tu mente, todas las palabras pronunciadas por tu boca y todos 
los deseos nacidos de tu corazón como hijo querido de un Dios Padre, siguiendo fielmente 
a Jesús, su hijo, movido por el Espíritu. Un gesto tal vez hermoso y sublime para quienes lo 
hicieron por vez primera, pero demasiado complicado para ti. Lo has repetido miles de veces 
de manera distraída y rutinaria. Nunca te ha dicho gran cosa. Para empezar, ¿qué es creer en 
Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo? ¿Por qué dicen los cristianos estas cosas?

Lo mejor es empezar por ahondar un poco en Jesús. Tú sabes que él llama siempre a Dios “Pa-
dre”. No le sale otra palabra. Para él, Dios no es el “Santo” del que hablan todos, sino el Padre 
compasivo. No habita en el Templo acogiendo solo a los de corazón limpio y manos inocentes. 
Jesús lo vive como un Padre que da la vida a todas sus criaturas, sin excluir a nadie de su amor 
compasivo. Jesús disfruta porque cada mañana Dios hace salir su sol sobre buenos y malos.

Jesús se siente “Hijo”  querido de ese Dios. Su vida está marcada por dos rasgos: confianza 
total en ese Dios Padre y disponibilidad incondicional para acoger su voluntad. Jesús es el hijo 
que acoge el amor grande del Padre a toda la humanidad y vive totalmente entregado a hacer 
realidad el gran proyecto que tiene en su corazón: un mundo más justo, humano y dichoso 
para todos. Nadie lo podrá impedir: ni la injusticia de los hombres ni la crueldad de la muerte.
Jesús vive lleno de Dios y movido por su “Espíritu Santo”. Por eso anuncia a todos que Dios es 
amor, sobre todo a los que menos se lo esperan: los pecadores y despreciados. Este Espíritu 
empuja a Jesús hacia los que más sufren. Es normal, pues ver grabados en el corazón de su Pa-
dre los nombres de los más solos y desgraciados. Los que para nosotros no son nadie, esos son 
precisamente los predilectos de Dios, por eso Jesús, que vive movido por su amor, se acerca a 
ellos, pues no tienen a nadie que enjugue sus lágrimas.

La mejor manera de creer en el Dios trinitario no es entender las explicaciones de los teólogos. 
Empezarás a creer en la Trinidad si sigues los pasos de Jesús, que vivió como Hijo querido de 
un Dios Padre, y que, movido por su Espíritu Santo, se dedicó a hacer un mundo más justo 
y más humano. Empezarás a “entender” que Dios no es Algo frío o impersonal, un ser triste, 
solitario y narcisista. No es un Dios encerrado en sí mismo. En su misterio más hondo, Dios es 
Amor, vida compartida, comunión de personas.

Casi sin darte cuenta empezarás a captar el misterio de Dios en ese Padre que te está dando la 
vida constantemente. Puedes vivir con confianza y sin temor. Nunca serás rechazado. Nunca 
estarás solo ni vivirás olvidado. Dios es tu Padre. Nunca serás un extraño para él, sino un hijo 
muy querido. Pero, al mismo tiempo, empezarás también a captar el misterio de Dios encar-
nado en Jesús, el Hijo de Dios. En nadie encontrarás como en él la cercanía de Dios. Jesús es el 
Hijo de Dios, pero es al mismo tiempo tu amigo y hermano. Siguiendo sus pasos aprenderás 
a vivir con confianza plena en Dios. Por último, desde Jesús, tal vez experimentarás que el 
misterio de Dios está dentro de ti, alentando tu vida y atrayéndote hacia el bien. Ese Espíritu 
que habita dentro de ti está invitando a vivir como Jesús, que pasó su vida haciendo el bien.

Padre de ternura infinita,
cógeme con tus dos manos:
tu Hijo y tu Espíritu Santo.
Que tu Hijo me una a ti estrechamente…
Que tu Espíritu Santo me modele
a imagen de Jesucristo…
Padre santo, cógeme con tus dos manos
y deposita en mi frente un beso.

HENRI CAFFAREL,
Sacerdote francés (1903-1996)

José Antonio Pagola


