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EL SAGRAMENT DE L’ORDE
“El sagrament de l’Orde no és administrat com a medicina per a l’individu, 

sinó per a l’Església sencera” (Tomàs d’Aquino)

“Quan m’espanta el que sóc per a vosaltres, 
llavors em consola allò que sóc amb vosaltres. 

Per a vosaltres, sóc bisbe; amb vosaltres, sóc cristià. 
Aquell nom designa el ministeri; 

aquest la gràcia; aquell el perill; aquest la salvació” 
(Agustí d’Hipona)

Els sagraments al servei de la comunió
Ens manca ara tractar els dos darrers sagraments de la llista de set que configuren el total: el sagra-
ment de l’Orde i el del Matrimoni. Són anomenats “sagraments al servei de la comunió” perquè estan 
constituïts en funció de l’edificació del Poble de Déu, de la comunitat cristiana. Ningú no és ordenat 
sacerdot només per a ell; tampoc ningú no es casa amb si mateix; tots dos sagraments són per als al-
tres: representen altres tants mediacions per mitjà de les quals Déu construeix el seu Regne en el món, 
forjant unes relacions socials cristianes de debò. El matrimoni es troba a l’origen d’una petita comunitat 
d’amor, la parella primer; després la família; el ministeri dels bisbes, dels preveres i dels diaques, es 
realitza en el servici a cada una de les comunitats on són enviats, per tal que la vida cristiana assoleixi 
tota la plenitud per mitjà del seu servei. Cadascun d’aquests sagraments es troba també estretament 
lligat al Baptisme: només els batejats els poden rebre i suposen alhora una concreció i un desenvolu-
pament de la gràcia que hi han rebut.
 
Sacerdoci i religió
Per encetar la nostra reflexió sobre el sagrament de l’Orde ens convindrà contemplar les coses des 
d’un horitzó més ample.

En gairebé totes les religions, fins les més ancestrals, existeix la figura del sacerdot, a vegades mig 
confosa amb la del bruixot de la tribu. I és que “religió” és una paraula que ve del llatí (ja no ens ve 
de nou!) i està composta per dos mots: re-, indici de tornar a qualque situació anterior; i ligare, fermar, 
lligar, unir. Voldria dir, doncs, en la seva significació més original, tornar a lligar, re-fer, re-unir allò que 
en algun moment es va separar, trencar, rompre i desunir. 

Des d’aquesta perspectiva, la religió seria l’instrument per a recuperar la relació amb Déu, perduda per 
alguna raó. El sacrifici, la moral, el ritual, l’espai sagrat oposat a l’espai profà representen els elements 
essencials de tota religió. També el sacerdot, aquella persona que per la seva qualitat reconeguda en 
el si del grup, posseeix la potestat i la facultat de posar en contacte el món de Déu amb el món dels 
humans.
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Les paraules amb què tradicionalment es designa són prou aclaridores:

 k sacerdot, del llatí sacrum, sagrat, referent a l’univers de la sacralitat, en oposició a allò   
 profà, intramundà, no transcendent, pertanyent al món del sagrat;

	 k pontífex, aquell que fa de pont entre les dues voreres de la realitat, la nostra i la de Déu,  
 l’altra vorera del riu. 

El sacerdot és el mediador per excel·lència entre Déu i el poble i la seva funció fonamental és realitzar 
el culte, vetllar pel compliment del ritual, especialment pel que fa als sacrificis i a l’obtenció del perdó 
de les faltes i els pecats, tenir cura del temple. Per això, la seva persona és sagrada, i se li exigeixen 
uns determinats requisits per tal que el poble pugui estar tranquil i segur de la seva capacitat de complir 
allò que hom espera d’ell. 

Com més la religió subratlla la transcendència i l’alteritat del seu Déu, més importància cobra la figura 
del sacerdot, que pot arribar a ostentar un poder omnímode en el si del grup on realitza la seva funció. 
És el cas de les teocràcies, on els sacerdots governen en nom de Déu. Israel ho fou durant una bona 
part de la seva història.

Aquesta és una afirmació important, perquè, des de la perspectiva de Jesucrist, l’exercici del sacerdoci 
cristià suposarà una novetat decisiva en relació amb la manera de concebre’l i establir les seves rela-
cions amb la comunitat. Per exemple, no podrà ser mai font de privilegi ni de poder, sinó de servei. És 
el que veurem tot d’una.

El sacerdoci a Israel
El cas d’Israel presenta algunes peculiaritats interessants. Déu ha escollit aquest poble perquè sigui 
dipositari de la seva revelació. Israel és responsable de donar testimoni al món de la manera de ser del 
seu Déu, que Ell li ha fet saber: el Déu de la fraternitat, fonamentada en la justícia i la llibertat. L’Antic 
Testament és la història d’aquesta revelació de Déu i de les seves conseqüències per al poble jueu. 
I és allò que nosaltres, cristians, consideram la primera etapa de la revelació definitiva en Jesucrist. 

D’acord amb aquesta vocació, el Déu d’Israel l’ha dotat de les institucions que la fan possible. La pri-
mera de les quals és el sacerdoci, en el mateix sentit de què ja hem parlat: és l’encarregat de vetllar 
per la dimensió cultual de l’Aliança.

La segona, el profetisme, a qui correspon destriar la voluntat de Déu en cada situació històrica que es 
viu i donar-ne testimoni mitjançant la paraula rebuda, transmesa i viscuda. El profeta és l’home de la 
Paraula-per-al-poble, a la llum de la qual aquest s’ha d’anar constituint, formant i reformant de manera 
constant.

La tercera, la reialesa, institució especialment volguda per Déu perquè la fraternitat sigui real. El rei 
és el responsable de la justícia i de la llibertat que construeixen la fraternitat en el si del poble de Déu. 

Però l’originalitat d’Israel consisteix en la consciència clara que és al servei del poble que cada una de 
les institucions ha de portar a terme la seva funció específica. Les pàgines de l’Antic Testament donen 
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un testimoni constant d’aquesta consciència: experiència única en l’entorn cultural, realitzen una crítica 
constant del sacerdoci, de la profecia i de la reialesa sempre des de l’horitzó superior de la voluntat del 
Déu de l’Aliança. I així, aporten el discerniment necessari per promoure la reforma constant del poble 
en la realització de la seva vocació. 

Arribats aquí, ens convé retenir allò que és decisiu per a la nostra reflexió:

k El sacerdoci és la mediació essencial en tota religió entre Déu i la humanitat.

k Israel comprèn el sacerdoci dels seus sacerdots com a servei a la vocació del poble sencer: ser en 
el món testimonis del Déu Vivent i Vertader, que vol una societat de germans fonamentada en la justícia 
i la llibertat;

k L’exercici del sacerdoci a Israel, per la seva funció de mediador i pontífex, que assegura la relació 
entre Déu i la humanitat, esdevé una paràbola immillorable a l’hora d’explicar el significat de la Filiació 
de Jesucrist mort i ressuscitat per a la humanitat i per a l’Església. 

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Entendre el sacerdoci com a servei o poder... 

O la vida cristiana... Quina diferència!

L’elaboració de la primera experiència cristiana
Així ho entengueren els primers cristians, que ens han deixat en les pàgines del Nou Testament el 
testimoni de la seva fe.

En primer lloc, expressen una consciència molt clara i alliberadora per a tots nosaltres: Jesús i només 
Ell és el Mediador entre Déu i nosaltres. Perquè és el Fill Únic del Pare, únic que ens pot donar 
l’Esperit, que ens fa dir: “Abba, Pare” i així entrar a formar part de ple dret de la seva família. No hi ha 
més Gran Sacerdot que Jesús. És la reflexió que porta a terme la Carta als Hebreus, que elabora 
aquest tema en profunditat. 

“Tenim en ell un Gran Sacerdot sobre la casa de Déu (10,21)... 
Aquells foren sacerdots en gran nombre, ja que la mort els impedia perdurar; 

ell en canvi, com que subsisteix per sempre, té el sacerdoci perpetu (7,23-24)... 
Perquè Ell és veritablement el pontífex que ens calia, sant, innocent, immaculat, 
separat del pecat, exaltat més amunt que els cels, que no té necessitat d’oferir 

com els sacerdots víctimes cada dia primerament pels propis pecats i després pels del poble: 
això, Crist ho va fer una vegada per sempre quan es va oferir a si mateix (7,26-27)... 

Tot pontífex, pres d’entre els homes, és constituït en favor dels homes en funció 
d’aquelles coses que són de Déu, per oferir dons i sacrificis pels pecats... 

I ningú no es pren per a ell mateix aquest honor, sinó que és cridat per Déu com ho fou Aaron... 
Així tampoc Crist no s’ha atribuït a si mateix la glòria d’esdevenir pontífex, 
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sinó que la hi ha donada Aquell qui li va dir: Tu ets el meu Fill, avui t’he engendrat; 
com també diu en un altre lloc: Tu ets sacerdot per sempre segons l’orde de Melquisedec... 

i així esdevingué per a tots els qui l’obeeixen causa de salvació eterna, 
proclamat per Déu pontífex segons l’orde de Melquisedec” (5,1-10). 

Quan deim, doncs, que Jesús és l’únic sacerdot volem dir que Ell és el que ha realitzat allò que se sig-
nifica en l’antiga institució d’Israel: Crist es va donar sense límits fins a la mort de la creu i ho féu perquè 
tots nosaltres poguéssim participar de la vida nova que brolla de la Tomba Buida, sense altra necessitat 
ni instrument que la seva Paraula, els Sagraments i la voluntat decidida de ser deixebles seus. Ell és el 
pont, el mediador, aquell que en la seva persona esquinça el cel i romp el vel de tal manera que Déu ha 
passat a ser un de nosaltres: Déu-amb-nosaltres i per-nosaltres. 

Després, afirmam també que ara, quan s’ha revelat en plenitud el vertader rostre de Déu, l’Església és 
el nou poble sacerdotal que porta a la plenitud allò que s’insinuava i s’intuïa en les institucions d’Israel: 

“Vosaltres sou sacerdoci reial, nació santa, poble que Déu s’ha adquirit 
perquè proclami les obres admirables d’ell, que us ha cridat 

de les tenebres a la seva llum admirable” (1Pe 2,9)

El sacerdoci dels batejats
Precisament, en la celebració del Baptisme, en la unció amb el Sant Crisma, es recorda al batejat que 
Jesucrist és Profeta, Sacerdot i Rei. Vol dir això que Ell és la Paraula definitiva, decisiva i total de Déu 
sobre la vida i el món (Profeta); que és el Mediador únic entre Déu i la humanitat (Sacerdot); que només 
Ell, que ha vingut a servir i no a ser servit, mereix ser tingut com a Absolut i Déu, perquè és la vertadera 
llibertat (Rei). En el Baptisme, cada un dels batejats rep aquesta mateixa triple dignitat, que haurà de 
desplegar, enrobustir, mantenir amb fidelitat i portar fins a la fi: 

	 	 k Serà Profeta, en la mesura que la seva pròpia vida sigui testimoni 
  de la Paraula de l’Evangeli del Senyor.
	 	 k Serà Rei, perquè no serà mai esclau de ningú i servirà sols Déu 
  i els germans per amor de Déu. 
	 	 k Serà Sacerdot perquè, unit íntimament a Crist, exerceix sobre el món 
  i la societat un vertader sacerdoci: transmet al món i a la societat la bona nova de Crist, 
  li fa arribar la gràcia de la vida nova, reconeix l’acció de l’Esperit en la història 
  i lloa Déu per aquesta acció constant i eficaç del seu Amor, intercedeix per tots 
  i s’ofereix a l’Amor de Déu sobre l’altar de la vida de cada dia. 
 

El sacerdoci ministerial
Però, per tal que aquest sacerdoci de tots els fidels es pugui exercir i viure en tota la seva plenitud, el ma-
teix Jesucrist va instituir el sacerdoci dels bisbes i dels preveres. La diferència rau en el fet que aquests 
dediquen la seva vida a la edificació de la comunitat cristiana i al creixement en la fe, esperança i caritat 
de cada cristià. I ho fan perquè han respost a una crida especial de Jesús en aquest sentit i, per mitjà de 
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l’Església, han rebut la consagració que els capacita per a aquesta funció.

Pau recorda a la seva primera carta als Corintis que l’Església és el Cos de Crist: “Vosaltres, doncs, sou 
el cos de Crist i part dels seus membres” (1Cor 12,27). Ampliant aquesta imatge, recorda que tot cos està 
format per diferents membres i que només funciona bé quan cada un d’ells sap qui és i actua d’acord 
amb la seva funció. La desgràcia del nas, sens dubte, seria que es cregués o volgués ser braç... I afegeix 
Pau: “Així, dins l’Església, n’hi ha que Déu ha constituït primerament apòstols [...]. Per ventura són tots 
apòstols o tots profetes o tots doctors?” (12,28-29).
 
Per voluntat de Déu i acció del mateix Jesús, en l’Església hi ha diversitat de serveis i de dons. El ministeri 
ordenat és un d’aquests dons preuats de Déu a l’Església.
 
Jesús, de fet, cridà primer els Apòstols, perquè fossin els seus col·laboradors i els transmeté la missió 
que Ell havia rebut del Pare i els va prometre que no els mancaria la seva presència fins a la fi del món 
(Mt 28,20). La tradició evangèlica ens ha conservat els noms d’aquests primers i més íntims deixebles 
de Jesús (Mc 3,13-19; Mt 10,1-4; Lc 6,12-16) i a més diu que “va cridar els qui va voler i que en designà 
dotze perquè estiguessin amb Ell i per enviar-los a predicar, amb poder de treure dimonis” (Mc 3,14-15). 

A partir d’aquesta memòria, i amb la voluntat de seguir fidels a la comanda del Senyor Ressuscitat, ells 
mateixos elegiren col·laboradors i successors perquè, “dedicats a la oració i al servei de la Paraula” (Act 
6,4) prenguessin el lloc del Senyor en la responsabilitat, l’acompanyament i l’organització de les comuni-
tats (Tt 3,1). En el si, doncs, de la comunitat representen Crist com a Cap Únic de l’Església i actuen “en 
la persona d’Ell”, és a dir: realitzen allò mateix que Jesús va fer i fa entre nosaltres per a l’evangelització 
i la salvació.

Els bisbes, successors dels Apòstols
La Tradició i el Magisteri de l’Església ensenyen que per voluntat del Senyor els bisbes són successors 
dels Apòstols. 

Ells serveixen la comunitat estant-ne al capdavant en nom de Déu; són imatge de Déu Pare, segons una 
bella afirmació de sant Ignasi d’Antioquia; per això, són també anomenats pastors, seguint la paràbola 
que l’evangeli de Joan usa per explicar la relació de Jesús amb els seus seguidors: proporcionen als 
membres de la comunitat allò que els pastors de tots els temps han proporcionat a les ovelles de les quals 
tenen cura: bon pasturatge; defensa dels perills i dels enemics; orientació en el camí a seguir; conducció 
del ramat al lloc segur on poder-se aixoplugar i protegir. És a dir: són els mestres de la bona doctrina, 
ministres de les celebracions litúrgiques, realitzadors del servei de l’autoritat en nom del Crist (LG 20).

 
Els preveres, col·laboradors directes dels bisbes
Els preveres són els col·laboradors directes del bisbe en l’exercici del ministeri. “Prevere” significa “ancià” 
i rep el seu nom del grup d’homes elegits en les comunitats perquè fossin el col·legi que ajudava el bisbe 
en l’exercici de les seves funcions. “Prevere” vol dir, doncs, home expert en la fe, madur en el seguiment 
de Jesús, persona que dedica la seva vida a la contemplació de la Paraula, al servici primordial de la 
qual està i que fa d’aquest servei el sentit de la seva vida, posant la Paraula enmig de la vida dels seus 
germans de comunitat. En nom del bisbe, en estreta comunió amb ell, representa el Crist servidor i me-
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diador. Per això, al prevere li és encomanada la presidència de l’Eucaristia, el ministeri de la Paraula, la 
celebració del sagrament de la Reconciliació, especialment. I de la resta dels sagraments, juntament amb 
els diaques.
 
El bisbe i els preveres constitueixen un col·legi, un únic presbiteri al servei de l’Església particular de què 
formen part. La sacramentalitat i la col·legialitat són les dues notes que distingeixen la identitat i la funció 
del prevere.
 

Els diaques, ministres ordenats al servei de l’altar i de la caritat
Els diaques tenen un servei propi: representen Crist Servidor (Mt 20,28; Act 6,1-7) i per això són ordenats 
al servei de la Paraula, de l’altar i de la caritat. Model de diaca fou sant Esteve, el martiri del qual ens 
conta el llibre dels fets dels Apòstols (Act 6,8-60). En el moment en què a la comunitat de Jerusalem els 
Apòstols es varen veure carregats per un excés de tasques, ordenaren “set homes per al servei de les 
taules” i els consagraren per mitjà de la imposició de mans. Esteve, el primer d’aquests set, actuava “ple 
de gràcia i de força” tant en la predicació de la fe com en l’atenció a les necessitats dels pobres del grup. 
A causa de la seva fidelitat a la fe en Jesús mort i ressuscitat, fou empresonat, condemnat i assassinat 
pels enemics de la comunitat cristiana. Esdevingué així vertadera imatge del seu Senyor, donant la vida 
sense límits per amor del seu Déu.

Durant molts segles a l’Església Catòlica el diaconat era una etapa intermèdia en l’itinerari cap a l’ordenació 
presbiteral; avui, gràcies a la renovació instaurada pel Concili Vaticà II, torna a ser un encàrrec autònom 
que poden exercir tant persones cèlibes com casades, de manera estable i per vida. L’Església postcon-
ciliar ha volgut subratllar-ne la dimensió servidora i fer-ho de manera significativa. Els diaques participen 
de la consagració del sagrament de l’Orde i es configuren de manera especial amb Crist servidor. 

El ministeri ordenat no és un privilegi que tenen alguns cristians per sobre de la resta. És una consagració 
que arrela en el Baptisme i realitza el sacerdoci comú desenvolupant-lo i concretant-lo en la manera que 
li és pròpia. La dignitat cristiana no ve del privilegi, sinó de la participació en la vida del Crist.

La celebració del sagrament de l’Orde
Sempre en el si de l’Eucaristia, per tal de subratllar l’íntima relació que es dóna entre aquests dos sagra-
ments, consisteix en la imposició de les mans que fan tres bisbes sobre el cap del bisbe nou i el bisbe 
juntament amb la resta dels preveres que l’assisteixen quan es tracta d’una ordenació al ministeri pres-
biteral. En el cas dels diaques, els imposa les mans el bisbe sol. Prèviament, el ritu ha començat amb la 
crida nominal del candidat o dels candidats a l’ordenació. En el cas dels preveres i diaques, després de 
l’homilia del bisbe, aquests li prometen obediència a ell i als seus successors.
 
En el moment de l’ordenació episcopal, un prevere rep la plenitud del sagrament de l’Orde: queda orde-
nat com a successor dels Apòstols, entra en el Col·legi Episcopal i assumeix, juntament amb el papa i 
els altres bisbes, la responsabilitat de tota l’Església; l’Església li encomana especialment les funcions 
d’ensenyar, santificar i regir. 
 
En el cas dels preveres, el bisbe invoca sobre ells la potència de Déu, que rep mitjançant l’Esperit Sant, 
que imprimeix sobre aquests cristians un segell inesborrable que no desapareixerà mai. Queda configurat 
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com a col·laborador del bisbe, en funció del ministeri de la Paraula, de la celebració dels sagraments i de 
la caritat pastoral.
 
El diaca, al seu torn, és ordenat per a un servei propi: representa en el si de la comunitat el Crist que no 
ha vingut a fer-se servir sinó a servir i donar la vida. Segons la fórmula de l’ordenació, el diaca és ordenat 
“al servei de la Paraula, de l’altar i de la caritat, per tal de romandre sempre a disposició de tots”.

D’aquesta manera, queda clara davant el nou poble de Déu la realitat i la funció dels qui han estat orde-
nats ministres al servei de la comunitat cristiana. 

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Feu una conversa amb el prevere de la vostra parròquia; 

convidau-hi també un diaca, i demanau-los que us comentin com concreten 
en la seva vida quotidiana aquesta bella teologia que hem llegit i comentat. 

PER A APROFUNDIR
Catecisme de l’Església Catòlica (CEC), núm. 1536-1600

Catecisme de l’Església Catòlica - Compendi (CECc), núm. 322-336
Youcat (catecisme dels joves), núm. 249-259.


