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SEGONA SECCIÓ 

La professió de la fe cristiana 

Els símbols de la fe 

185. El qui diu: «Crec», diu «M'adhereixo a allò que nosaltres creiem». La 
comunió en la fe té necessitat d'un llenguatge comú de la fe, normatiu per a 171,949 
tots, de manera que uneixi en la mateixa confessió de fe. 

186. Des de l'origen l'Església apostòlica ha expressat i ha transmès la seva 
pròpia fe en unes fórmules breus i normatives per a tots1

. Però des de molt 
aviat, l'Església també va voler recollir l'essencial de la seva fe en uns resums 
orgànics i articulats, destinats, sobretot, als candidats al baptisme: 

Aquesta síntesi de la fe no és obra de les opinions humanes. Hom ha recollit 
d'entre tota l'Escriptura tot allò que hi ha de més important, a fi de donar del 
tot l 'únic ensenyament de la fe. I així com el gra de mostassa conté en un 
granet minúscul un bon esplet de branques, també aquest resum de la fe 
inclou en poques paraules tot el coneixement de la veritable pietat continguda 
en l'Antic i en el Nou Testament2

• 

187. Aquestes síntesis de la fe s'anomenen «professions de fe», perquè re
sumeixen la fe que professen els cristians. S'anomenen «Credo», perquè, nor
malment, la seva primera paraula és aquesta: «Crec». També s'anomenen 
«símbols de la fe». 

188. El mot grec symbolon significava la meitat d'un objecte trencat (per exemple, 
un segell) que hom presentava com un signe de reconeixement. Les parts trencades 
s'ajuntaven per verificar la identitat del portador. Per tant, el símbol de la fe és un 
senyal de reconeixement i de comunió entre els creients. Symbolon ha passat a signifi
car després un recull, una col·lecció o un sumari. El Símbol de la fe és el recull de les 
principals veritats de la fe. D'aquí ve que serveixi de punt de referència primer i fona
mental de la catequesi. 

189. La primera «professió de fe» es fa en el baptisme. El «símbol de la fe» 1237 
és d'antuvi el símbol baptismal. Com que el baptisme es dóna «en nom del 232 
Pare i del Fill i de l'Esperit Sant» (Mt 28,19), les veritats de fe professades en el 
baptisme s'articulen segons la seva referència a les tres Persones de la Santíssi-
ma Trinitat. 

190. El Símbol, doncs, es divideL"'<: en tres parts: «En primer lloc parla de la 
primera Persona divina i de l'obra admirable de la creació; després, de la 

l. Cf. Rm 10,9; lCo 15,3-5; etc. 2. St. Ciril de Jerusalem, catech. ill. 5,12. 
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segona Persona divina i del misteri de la redempció dels homes; per últim, de 
la tercera Persona divina, font i principi de la nostra santificació» 1. Aquí hi ha 
«els tres capítols del nostre segell (baptismal)» 2

. 

191. «Aquestes tres parts són distintes, per bé que relacionades entre elles. 
Segons una comparança sovint emprada pels Pares, en diem articles. Efectiva
ment, així com en els nostres membres hi ha certes articulacions que els 
distingeixen i els separen, també, en aquesta professió de fe, s'ha donat ben 
justament i amb raó el nom d'articles a les veritats que hem de creure particu
larment i d'una manera distinta»3

• Segons una antiga tradició, ja testimoniada 
per sant Ambròs, hi ha el costum de comptar dotze articles al Credo, simbolit
zant així, amb el nombre dels apòstols, el conjunt de la fe apostòlica4

. 

192. En resposta a les necessitats de les diverses èpoques, han estat moltes, 
enllà dels segles, les professions o símbols de la fe: els símbols de les diferents 
Esglésies apostòliques i antigues5, el Símbol «Quicumque» dit de sant Atana
si6, les professions de fe d'alguns Concilis (Toleda7; Laterà8

; Lió9
; Trento10 o de 

certs Papes, com la «Fides Damasi» 11 o el «Credo del poble de Déu» [SPF] de 
Pau VI (1968). 

193. Cap dels símbols de les diferents etapes de la vida de l'Església no és 
pot considerar ultrapassat i inútil. Ens ajuden a atènyer la fe de sempre i a 
aprofundir-hi a través dels diversos resums que se n'han fet. 

Entre tots els símbols de la fe, n'hi ha dos que ocupen un lloc particular en la 
vida de l 'Església: 

194. El Símbol dels apòstols. L'anomenem així perquè el considerem amb 
raó com el resum fidel de la fe dels apòstols. És l'antic símbol baptismal de 
l'Església de Roma. La gran autoritat que té li ve d'aquest fet: «És el símbol 
conservat per l'Església romana, aquella on va seure Pere, el primer dels apòs
tols, i allí on ell va aportar la creença comuna de tots ells» 12

• 

195. El Símbol dit de Nicea-Constantinoble. És de molta autoritat per haver 
sortit dels dos primers Concilis ecumènics (325 i 381). Encara avui l'utilitzen 
totes les grans Esglésies de l'Orient i de l'Occident. 

196. La nostra exposició de la fe seguirà el Símbol dels apòstols, que consti
tueix, per dir-ho així, «el catecisme romà més antic». Però completarem l'ex
posició amb referències constants al Símbol de Nicea-Constantinoble, sovint 
més explícit i detallat. 

l. Catech. Rom. l, l, 3. 2. St. Ireneu, dem. 100. 3. Catech. Rom. l, l, 4. 4. Cf. symb. 
8. 5. Cf. DS 1-64. 6. Cf. DS 75-76. 7. DS 525-541. 8. DS 800-802. 9. DS 851-861. 10. DS 
1862-1870. 11. Cf. DS 71-72. 12. St. Ambròs, symb. 7. 
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197. , Com aquell dia del nostre baptisme, llavors que la nostra vida va ser 
confiada «a la regla de la doctrina» (Rm 6,1 ï), acollim el símbol de la nostra fe 1064 
que dóna la vida. Recitar amb fe el Credo, és entrar en comunió amb Déu, 
Pare, Fill i Esperit Sant; és també entrar en comunió amb tota l'Església que 
ens transmet la fe i a l'interior de la qual creiem: 

Aquest Símbol és el segell espiritual, és la meditació del nostre cor i la salva- 1274 
guarda sempre present; és, ben segur, el tresor de la nostra ànima1

. 

CAPÍTOL PRIMER 

Crec en Déu Pare 

198. La nostra professió de fe comença per Déu, perquè Déu és «el primer 
i el darrer» (Is 44,6), principi i fi de totes les coses. El Credo comença amb 
Déu Pare, perquè el Pare és la Primera Persona divina de la Santíssima Trini
tat. El nostre Símbol comença amb la creació del cel i de la terra, perquè la 
creació és el començament i el fonament de totes les obres de Déu. 

ARTICLE l Crec en un Déu, Pare totpoderós, creador del cel 
i de la terra 

PARA.GAAF l Crec en un Déu 

199. «Crec en un Déu»: aquesta primera afirmació de la professió de fe és 
també la més fonamental. Tot el Símbol parla de Déu, i, si parla també de 
l'home i del món, ho fa per la relació que tenen amb Déu. Els articles del 
Credo depenen tots del primer, tal com els manaments expliciten el primer. 
Els altres articles ens fan conèixer millor Déu tal com s'ha revelat progressiva- 2083 
ment als homes. «Els fidels, per començar, fan professió de creure en Déu»2

. 

I. «CREC EN UN SOL DÉU» 

200. Amb aquestes paraules comença el Símbol de Nicea-Constantinoble. 
La confessió de la Unicitat de Déu, que té l'arrel en la Revelació divina de 
l'Antiga Aliança, és inseparable de la de l'existència de Déu i igualment fona- 2085 
mental. Déu és Únic: només hi ha un sol Déu. «La fe cristiana confessa que hi 
ha un sol Déu, per naturalesa, per substància i per essència3. 

l. St. Ambròs, symb. l. 2. Catech. R. l , 2 2. 3. Ibid. 
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2083 201. Déu va revelar-se com a l'Únic a Israel el seu elegit: «Escolta, Israel, el 
Senyor és el nostre Déu, el Senyor tot sol. Estima el Senyor, el teu Déu, amb 
tot el cor, amb tota l'ànima i amb totes les forces» (Dt 6,4-5). Amb els profetes, 
Déu crida Israel i totes les nacions a girar-se vers ell, l'Únic: «Gireu-vos cap a 
mi, i sereu salvats d'un cap a l'altre de la terra, perquè jo sóc Déu i ningú més 
( .. .). Davant meu tothom doblegarà el genoll, per mi jurarà tota llengua i dirà: 
Només en Déu hi ha la justícia i la força» (Is 45,22-24)1. 

202. Jesús mateix confirma que Déu és «l'únic Senyor» i que cal estimar-lo 
«amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot l'esperit i amb totes les forces» 2

. 

446 Deixa entendre tot alhora que ell mateix és «el Senyor»3. Confessar que «Jesús 
és el Senyor» és la nota pròpia de la fe cristiana. Això no és contrari a la fe en 

152 l'únic Déu. Creure en l'Esperit Sant «que és Senyor i infon la vida» no intro
dueix cap divisió en el Déu únic: 

Creiem fermament i afirmem simplement que hi ha un sol Déu veritable, 
42 immens i immutable, incomprensible, totpoderós i inefable, Pare, Fill i Esperit 

Sant: tres Persones, però una essència, una substància o naturalesa absoluta
ment simple4. 

II. DÉU REVELA EL SEU NOM 

203. Déu va revelar-se al seu poble d'Israel tot fent-li conèixer el seu nom. 
2143 El nom expressa l'essència, la identitat de la persona i el sentit de la seva vida. 

Déu té un nom. No és una força anònima. Donar el seu nom és fer-se conèixer 
dels altres; d'alguna manera, és donar-se un mateix i fer-se accessible, capaç 
de ser conegut més íntimament i de ser cridat personalment. 

204. Déu va revelar-se progressivament i amb diversos noms al seu poble; 
63 però és la revelació del nom diví feta a Moisès en la teofania de la bardissa 

incandescent al llindar de l'Èxode i de l'Aliança del Sinaí, que va presentar-se 
com la Revelació fonamental de l 'Antiga i de la Nova Aliança. 

El Déu vivent 

2575 205. Déu va cridar Moisès des de la bardissa que cremava sense consumir
se. Va dir-li: «Jo sóc el Déu dels teus pares, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isahac i 
el Déu de Jacob» (Ex 3,6). Déu és el Déu dels pares, el qui havia cridat i guiat 
els patriarques en les seves peregrinacions. És el Déu fidel i misericordiós que 
es recorda d'ells i de les seves promeses. Ve per alliberar de l'esclavitud els 

l. Cf. FI 2,10-11. 2. Cf. Me 12,29-30. 3. Cf. Me 12,35-37. 4. Ce. Laterà N: DS 800. 
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seus descendents. És el Déu que, per damunt de l'espai i del temps, ho pot i 268 
ho vol, i es valdrà de la seva omnipotència per realitzar aquest designi. 

«Jo sóc el qui sóc» 

Moisès digué aleshores a Déu: «Està bé. Vaig a trobar els israelites i els dic: «El 
Déu dels vostres pares m'ha enviat a vosaltres». Però, si em pregunten quin és 
el seu nom, què els responc?» Llavors Déu digué a Moisès: «Jo sóc el qui sóc». 
I afegí: «Així parlaràs als israelites: «Jo sóc» m'ha enviat a vosaltres( ... ). Aquest 
és el meu nom per sempre més, amb el qual m'invocaran totes les genera
cions» (Ex 3,13-15). 

206. Revelant el seu nom misteriós de Jahvè (YHWH), «Jo sóc el qui és» o 
«Jo sóc el qui sóc» o també «Jo sóc qui sóc», Déu diu que ell és i amb quin 
nom cal invocar-lo. Aquest nom diví és misteriós, per tal com Déu és un miste-
ri. És tot alhora un nom revelat i com el refús d'un nom. Per això expressa Déu 
de la manera millor com aquell qui és, infinitament per sobre de tot el que 
nosaltres podríem comprendre o dir. És el «Déu amagat»(Is 45,15) i el seu 43 
nom és inefable1

. I és el Déu que s'ha apropat als homes: 

207. Revelant el seu nom, Déu revela al mateix temps la seva fidelitat, que 
és de sempre i per sempre, vàlida per al passat ( «Jo sóc el Déu dels teus 
pares», Ex 3,6) i per al futur ( «Jo seré amb tu», Ex 3,12). Déu, que revela el seu 
nom «Jo sóc», es revela com el Déu que és sempre allí, present prop del seu 
poble per salvar-lo. 

208. Davant la proximitat atraient i misteriosa de Déu, l'home descobreix la 
seva petitesa. Davant la bardissa incandescent, Moisès es treu les sandàlies i es 724 
cobreix la cara2 en presència de la santedat divina. Davant la glòria de Déu tres 
vegades sant, Isaïes es queixa: «Ai de mi, que sóc un home de llavis impurs!» 
(Is 6,5). Davant els signes divins que Jesús realitza, Pere exclama: «Aparteu-vos 448 
de mi, Senyor, que sóc un pecador» (Lc 5,8). Però, perquè Déu és sant, pot 
perdonar l'home que es descobreix pecador al seu davant: «No puc donar 
curs a la meva ira ardent( .. . ), ja que sóc Déu i no pas un home; enmig teu sóc 388 
el Sant» (Os 11,9). L'apòstol]oan també dirà: «Davant d'ell tranquil·litzarem 
els nostres cors; perquè, si el nostre cor ens acusa, pensem que Déu és més 
gran que el nostre cor i coneix totes les coses» (lJn 3,19-20). 

209. Per respecte a la santedat de Déu, el poble d'Israel no pronunciava el seu 
nom. En la lectura dels llibres sagrats, el nom revelat era substituït amb el títol diví 
«Senyor» (Adonaï, en grec Kyrios). Amb aquest títol serà aclamada la divinitat de Jesús: 446 
«Jesús és Senyor». 

l. Cf. Jt 13,18. 2. Cf. Ex 3,5-6. 
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«Déu de tendresa i de pietat» 

2116 210. Després del pecat d'Israel, que s'apartà de Déu per adorar el vedell 
2577 d'or1, Déu escolta la intercessió de Moisès i accepta d'acompanyar un poble 

infidel, bo i manifestant així el seu amor2
. Quan Moisès demana de veure la 

glòria de Déu, aquest li respon: «Jo faré passar tota la meva bondat ( esplen
dor) davant teu i pronunciaré davant teu el nom deJahvè» (Ex 33,18-19). I el 
Senyor va passar davant Moisès cridant: «Jahvè, Jahvè, Déu de tendresa i de 
pietat, pacient, molt benigne i fidel» (Ex 34,5-6). Llavors Moisès confessa que 
el Senyor és un Déu que perdona3

. 

211. El nom diví «Jo sóc» o «Ell és» expressa la fidelitat de Déu, el qual, 
malgrat la infidelitat del pecat dels homes i del càstig que mereix, «conserva la 

604 bondat per a milers» (Ex 34,7). Déu revela que «és ric en misericòrdia» (Ef 
2,4), fins a l'extrem de donar el seu propi Fill. Donant la vida per alliberar-nos 
del pecat, Jesús revelarà que ell porta el nom diví: «Quan haureu enlairat el 
Fill de l'home, llavors coneixereu que «Jo sóc«» On 8,28). 

Només Déu ÉS 

212. Al llarg dels segles, la fe d'Israel ha pogut desplegar les riqueses con
tingudes en la revelació del nom diví i aprofundir-les. Déu és únic, fora d 'ell 

42 no hi ha déus4. Transcendeix el món i la història. Ha fet el cel i la terra. «Ells 
passaran, però vós subsistireu, tots s'envelliran com un vestit( ... ) però vós sou 

469, 2086 sempre igual, els vostres anys no tenen fi» (SI 102,27-28). En ell «no hi ha 
canvi ni ombra de variació» Om 1,17). Ell és «El qui és», des de sempre i per 
sempre; per això sempre és fidel a ell mateix i a les seves promeses. 

213. La revelació del nom inefable «Jo sóc el qui sóc» conté aquesta veritat: 
només Déu ÉS. La traducció dels LXX i seguidament la Tradició de l'Església ja 
van donar aquest sentit al nom diví: Déu és la plenitud de l 'Ésser i de tota 

41 perfecció, sense origen i sense fi. En canvi, totes les criatures han rebut d'ell 
tot el que són i tot el que tenen. Només Déu és el seu propi ésser, i és d'ell 
mateix tot allò que ell és. 

III. DÉU, «EL QUI ÉS», ÉS VERITAT I AMOR 

214. Déu, «El qui és», va revelar-se a Israel com aquell qui és «ric en gràcia 
i en fidelitat» (Ex 34,6). Aquests dos termes expressen d'una manera conden
sada les riqueses del nom diví. En totes les seves obres Déu mostra la seva 

1062 benignitat, la seva bondat, la seva gràcia i el seu amor; però també la seva 

l. Cf. Ex 32. 2. Cf. Ex 33,12-17. 3. Cf. Ex 34,9. 4. Cf. Is 44,6. 
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fiabilitat, la seva constància, la seva fidelitat i la seva veritat. «Dono gràcies al 
vostre nom pel vostre amor i la vostra veritat» (Sl 138,2)1. Ell és la Veritat, 
perquè «Déu és Llum, i en ell no hi ha tenebres» (lJn 1,5). És «Amor», com 
ensenya l'apòstol Joan (lJn 4,8). 

Déu és Veritat 

215. «La vostra promesa és veritat des del principi, i sempre seran justes les 2465 
vostres decisions» (Sl 119,160). «Cert, Senyor Déu, que vós sou Déu, i que les 
vostres paraules són veritat» (2S 7,28). Per això les promeses de Déu es com
pleixen sempre2

. Déu és la mateixa Veritat, les seves paraules no poden enga- 1063 
nyar. Per això ens podem donar amb tota confiança a la veritat i a la fidelitat de 156 
la seva paraula en totes ls coses. El començament del pecat i de la caiguda de 
l'home va ser una mentida del temptador, que va induir a dubtar de la paraula 397 
de Déu, de la seva benignitat i de la seva fidelitat. 

216. La veritat de Déu és la seva saviesa que mana tot l'ordre de la creació i 295 
del governament del món3. Déu, únic creador del cel i de la terra4, és l'únic 
que pot donar el coneixement veritable de totes les coses creades en relació 32 
amb ell5. 

217. Déu també és veritat quan es revela: l'ensenyament que ve de Déu és 
«una doctrina de veritat» (Ml 2,6). Quan enviarà el seu Fill al món, serà per 851 
«donar testimoni de la Veritat» On 18,37): «Sabem que el Fill de Déu ha vingut 
i ens ha donat intel·ligència, a fi que coneguem el Veritable» (lJn 5,20)6. 2466 

Déu és Amor 

218. Durant la seva història, Israel va poder descobrir que Déu tenia una 
sola raó per a revelar-se-li i escollir-lo d'entre tots els pobles i fer-lo seu: 295 
l'amor gratuït7. Gràcies als seus profetes, Israel havia de comprendre que era 
també per amor que Déu no parava de salvar-loª i de perdonar-li les infideli-
tats i els pecats9

. 

219. L'amor de Déu a Israel és comparat a l'amor d'un pare al seu fill (Os 
11 ,1). Aquest amor és més fort que l'amor d'una mare als seus fills 10

. Déu 239 
estima el seu poble més que un espòs la seva esposa estimada11

. Aquest amor 796 
fins vencerà les pitjors infidelitats12

. Arribarà fins al do més excels: «Tant va 
estimar Déu el món, que va donar el seu Fill unigènit» On 3,16). 458 

l. Cf. SI 85,11 . 2. Cf. Dt 7,9. 3. Cf. Sa 13,1-9. 4. Cf. SI 115,15. 5. Cf. Sa 7,17-21. 6. Cf. Jn 
17,3. 7. Cf. Dt 4,37; 7,8; 10,15. 8. Cf. Is 43,1-7. 9. Cf. Os 2. 10. Cf. Is 49,14-15. 11 . Cf. Is 
62,4-5. 12. Cf. Ez 16; Os 11 . 
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220. L'amor de Déu és «etern» (Is 54,8): «Ja que les muntanyes es poden 
moure i els puigs poden trontollar, però el meu amor no es mourà de tu» (Is 
54,10). «Amb un amor etern t'estimo; per això m'he mantingut bondadós amb 
tu» ar 31,3). 

221. Sant Joan encara anirà més lluny quan dirà: «Déu és Amor» (l]n 
733, 851 4,8.16): l'ésser mateix de Déu és Amor. Quan Déu envia el seu Fill únic i 

l'Esperit d'Amor, així que arriba la plenitud del temps, revela el seu secret més 
íntim1. Ell mateix, eternament, és intercanvi d'amor: Pare, Fill i Esperit Sant, i 

257 ens destina a tenir-hi part. 

400 

2637 

356,360, 
1700, 1934 

339, 2402, 
2415 

N. L'ABAST DE 1A FE EN L'ÚNIC DÉU 

222. Creure en Déu, l'Únic, i estimar-lo amb tot el nostre ésser, té unes 
conseqüències immenses per a tota la nostra vida: 

223. És conèixer la grandesa i la majestat de Déu: «Déu és sublim, i no el 
podem conèixer» Ob 36,26). Per això Déu ha de ser «servit primer» 2

• 

224. És viure en acció de gràcies: si Déu és l'Únic, tot el que som i tot el que 
tenim ve d 'ell: «Què tens, que no ho hagis rebut?» (lCo 4,7). «Com podria 
retornar al Senyor tot el bé que m'ha fet?» (Sl 116,12). 

225. És conèixer la unitat i la veritable dignitat de tots els homes: tots són 
creats «a imatge i semblança de Déu» ( Gn 1,26). 

226. És seroir-nos bé de les coses creades: la fe en el Déu Únic ens porta a fer 
un bon ús de tot allò que no és ell, a servir-nos-en en tant que ens acosta cap a 
ell, i a renunciar-hi en tant que ens aparta d'ell3: 

Senyor meu i Déu meu, preneu-me tot allò que m'aparta de vós. Senyor meu i 
Déu meu, doneu-me tot allò que m'acosta a vós. Senyor meu i Déu meu, 
traieu-me de mi mateix per donar- me tot a vós4

• 

313, 2090 227. És confiar sempre en Déu, fins en l'adversitat. Una oració de santa 
Teresa de Jesús ho diu admirablement: 

Res no t'alteri, / res no t'espanti, 
tot va passant, / Déu no canvia. 
La paciència / ho assoleix tot. 

2830 Al qui té Déu, l res no li falta: 
1723 tan sols Déu basta5. 

l. Cf. lCo 2,7-16; Ef 3,9-12. 2. Sta. Joana d'Arc, dictum. 3. Cf. Mt 5,29-30; 16,24; 19,23-
24. 4. St. Nicolau de Flüe, pregària. 5. Poes. 30. 
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EN RESUM 

228. «Escolta, Israel: el Senyor és el nostre Déu, el Senyor tot sol» (Dt 6,4; 
Me 12,29). «És forçós que l'Ésser suprem sigui únic, és a dir, sense 
igual. (.) Si Déu no és únic, no hi ha Déu» 1 

229. La, fe en Déu fa que ens adrecem a ell com al nostre primer ongen i el 
nostre fi últim. Res no podem prefen·r per damunt de Déu i amb res no 
podem substituir-lo. 

230. Déu es revela, però continua essent un misteri impenetrable: «Si l'has 
comprès, no és Déu» 2• 

231. El Déu de la nostra fe es revela com «El qui és»; se'ns dóna a conèixer 
com a «molt benigne i fidel» (Ex 34,6). El seu Ésser mateix és Veritat i 
Amor. 

PARÀGRAF 2 El Pare 

I. «EN NOM DEL PARE I DEL FILL I DE L'ESPERIT SANT» 

232. Els cristians són batejats «en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit 189, 1223 
Sant» (Mt 28,19). Abans responen «Hi crec» a les tres preguntes amb què se'ls 
demana si confessen la seva fe en el Pare, en el Fill i en l'Esperit Sant: «La fe de 
tots els cristians reposa en la Trinitat»3

. 

233. Els cristians són batejats «en nom» del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, 
i no pas «en els noms» d'aquestes Persones4, ja que només hi ha un sol Déu, el 
Pare totpoderós i el seu Fill únic i l'Esperit Sant: la Santíssima Trinitat. 

234. El misteri de la Santíssima Trinitat és el misteri central de la fe i de la 
vida cristiana. És el misteri de Déu en ell mateix. Per tant, és la font de tots els 2157 
altres misteris de la fe, la llum que els il·lumina. És l'ensenyament més fona-
mental i essencial en la «jerarquia de les veritats de la fe» 5

. «Tota la història de 90 
la salvació no és sinó la història del camí i dels mitjans amb què el Déu verita-
ble i únic, Pare, Fill i Esperit Sant, es revela, es reconcilia i s 'uneix als homes 1449 
que s'aparten del pecat» 6

. 

235. En aquest paràgraf, caldrà exposar breument de quina manera es reve
la el misteri de la Santíssima Trinitat (I), com l'Església ha formulat la doctrina 
de la fe sobre aquest misteri (II), i, finalment, com Déu Pare, amb les missions 

l. Tertul·lià, Marc. l, 3. 2. St. Agustí, serm. 52, 6, 16. 3. St. Cesari d 'Arle, symb. 4. Cf. Profes
sió de fe del Papa Vigili el 552: DS 415. 5. DCG 43. 6. DCG 47. 
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divines del Fill i de l'Esperit Sant, realitza el seu «designi benvolent» de crea
ció, de redempció i de santificació (III). 

1066 236. Els Pares de l'Església distingeixen entre la Theologia i l'Oikonomia. Amb la 
primera d'aquestes paraules es refereixen al misteri de la vida íntima de la Trinitat; 
amb la segona, a totes les obres amb què Déu es revela i comunica la seva vida. Amb 
l'Oikonomia se'ns revela la Theologia. Però, a la inversa, aquesta Theologia ens acla-

259 reix tota l'Oikonomia. Les obres de Déu manifesten qui és en ell mateix, i, al revés, el 
misteri del seu ésser íntim il·lumina sobre la intel·ligència i el sentit de totes les seves 
obres. És el que passa, analògicament, entre les persones humanes. La persona es 
revela en els seus actes. Coneixem millor una persona com més coneixem la seva 
manera d'obrar. 

237. La Trinitat és un misteri de fe en sentit estricte, un dels «misteris ama-
50 gats en Déu que no es poden conèixer sense la revelació divina» 1

. Tanmateix 
Déu ha deixat traces del seu ésser trinitari en les obres de la creació i en la 
Revelació de l'Antic Testament. Però la intimitat del seu ésser com a Trinitat 
santa és un misteri inaccessible per a la intel·ligència humana abandonada a 
les seves forces i fins i tot per a la fe d'Israel abans de l'Encarnació del Fill de 
Déu i la missió de l'Esperit Sant. 

II. 1A REVEIACIÓ DE DÉU COM A TRINITAT 

El Pare revelat pel Fill 

238. La invocació de Déu com a «Pare» és coneguda en moltes religions. La 
divinitat sovint és considerada com a «pare dels déus i dels homes». A Israel, 
Déu era anomenat Pare en tant que creador del món2

• Déu és Pare, encara 
més, per raó de l'aliança i del do de la Llei a Israel, el seu «fill primogènit» (Ex 

2443 4,22). També és anomenat Pare del rei d'Israel3
. I és, sobretot, «Pare dels 

pobres», de l'orfe i de la vídua, posats sota la seva protecció amorosa4
. 

239. Designant Déu amb el nom de «Pare», el llenguatge de la fe indica principal
ment dos aspectes: que Déu és el primer origen de tot i l'autoritat transcendent i que 
és alhora bondat i sol·licitud amorosa per a tots els seus fills. Aquesta tendresa paternal 
de Déu també es pot expressar amb la imatge de la maternitat5, que dóna a entendre 
encara més la immanència de Déu, la intimitat entre Déu i la seva criatura. El llenguat
ge de la fe manlleva a l'experiència humana dels pares que són, en certa manera, els 
primers representants de Déu per a l'home. Però aquesta experiència diu també que 
els pares humans són fal·libles i que poden desfigurar la cara de la paternitat i de la 

l. SPF 16. 2. Cf. Dt 32,6; Ml 2,10. 3. Cf. 2S 7,14. 4. Cf. S1 68,6. 5. Cf. Is 66,13; Sl 131,2. 
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maternitat. Per això cal recordar que Déu transcendeix la distinció humana dels sexes. 
No és ni home ni dona, és Déu. Transcendeix també la paternitat i la maternitat1 370, 2779 
humanes, tot i que n'és l'origen i la mesura2

: ningú no és pare com ho és Déu. 

240. Jesús ha revelat que Déu és «Pare» en un sentit desconegut. No ho és 2780 
solament com a Creador, és Pare eternament en relació amb el seu Fill únic, el 
qual eternament és Fill només en relació amb el Pare: «Ningú no coneix el Fill 441-445 
sinó el Pare, com tampoc ningú no coneix el Pare sinó el Fill i aquell a qui el Fill 
el vulgui revelar» (Mt 11,27). 

241. Per això els apòstols confessen Jesús com «el Verb que estava al princi
pi amb Déu i que és Déu» On 1,1), com «la imatge del Déu invisible» (Col 
1,15), com «la resplendor de la seva glòria i l'empremta de la seva substància» 
(He 1,3) 

242. Per la seva banda, d'acord amb la Tradició apostòlica, el 325, en el 
primer Concili ecumènic de Nicea, l'Església va confessar que el Fill és «con
substancial» al Pare, és a dir, un sol Déu amb ell. El segon Concili ecumènic, 465 
reunit a Constantinoble el 381, va conservar aquesta expressió en la seva 
formulació del Credo de Nicea i va confessar el «Fill Unigènit de Déu, nascut 
del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, Llum resplendor de la 
Llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, "con
substancial al Pare"»3. 

El Pare i el Fill revelats per l'Esperit Sant 

243. Abans de la seva Pasqua,Jesús anuncia la tramesa d'un «altre Paraclet» 
(Defensor), l'Esperit Sant. Actuant des de la creació4, després que en altre 683 
temps «parlà per boca dels profetes»5

, ara estarà prop dels deixebles i dins 2780 
d'ells6

, per ensenyar-los7 i guiar-los «a la veritat completa» On 16,13). Així 687 
l'Espc;rit Sant és revelat com una altra persona divina en relació amb Jesús i el 
Pare. 

244. L'origen etern de l'Esperit Sant es revela en la seva missió temporal. 
L'Esperit és enviat als apòstols i a l'Església tant pel Pare en nom del Fill, com 
pel Fill en persona, després que hagué tornat al Pare8

• La tramesa de la perso
na de l'Esperit Sant després de la glorificació de Jesús9 revela del tot el misteri 
de la Santíssima Trinitat. 732 

245. La fe apostòlica sobre l'Esperit Sant va ser confessada pel segon Conci- 152 
li ecumènic a Constantinoble el 381: «Creiem de l'Esperit Sant que és Senyor i 

l. Cf. S1 27,10. 2. Cf. Ef 3,14; Is 49,15. 3. DS 150. 4. Cf. Gn 1,2. 5. Símbol de Nicea-Cons- . 
tantinoble. 6. Cf.Jn14,17. 7. Cf.Jn14,26. 8. Cf.Jn14,26;15,26;16,14. 9. Cf.Jn7,39. 
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dóna la vida; procedeix del Pare» 1
. Amb això, l'Església reconeix que el Pare és 

«la font i l'origen de tota la divinitat» 2
. L'origen etern de l'Esperit Sant es rela

ciona estretament amb l'origen del Fill: «L'Esperit Sant, que és la Tercera Per
sona de la Santíssima Trinitat, és Déu, únic i igual al Pare i al Fill, de la mateixa 
substància i de la mateixa naturalesa.(. .. ) Però no diem d 'ell que és solament 
l'Esperit del Pare, sinó que és alhora l'Esperit del Pare i del Fill»3

• El Credo del 
685 Concili de Constantinoble confessa de l'Esperit Sant: «Amb el Pare i el Fill rep 

una mateixa adoració i una mateixa glòria» 4• 

246. La tradició llatina del Credo confessa que l'Esperit Sant «procedeix 
del Pare i del Fill (filioque)». El Concili de Florència del 1438 explica: «L'Es
perit Sant té la seva essència i el seu ésser tot alhora del Pare i del Fill i proce
deix eternament de l'un i de l'altre com d'un sol principi i per una sola aspira
ció ... Com que tot allò que pertany al Pare, aquest ho dóna al seu Fill únic en 
engendrar-lo, llevat del seu ésser de Pare, aquesta processió de l'Esperit Sant, . 
el Fill, per la seva banda, la té eternament del Pare que eternament l'ha en
gendrat»5. 

247. L'afirmació delfilioque no figurava en el Símbol confessat el 381 a Constanti
noble. Però d'acord amb una antiga tradició llatina i alexandrina, el Papa sant Lleó ja 
l'havia confessada dogmàticament el 4476

, abans que Roma conegués i acceptés, el 
451, en el Concili de Calcedònia, el Símbol del 381. L'ús d'aquesta fórmula en el Credo 
ha estat admès de mica en mica a la litúrgia llatina (entre els segles VIII i IX). La 
introducció delfilioque en el Símbol de Nicea-Constantinoble per part de la litúrgia 
llatina constitueix avui una diferència respecte de les Esglésies ortodoxes. 

248. La tradició oriental expressa d'antuvi el caràcter d'origen primer que té el 
Pare en relació amb l'Esperit Sant. Confessant que l'Esperit Sant «procedeix del Pare» 
(Jn 15,26), afirma que la Tercera Persona procedeix del Pare pel FilF. La tradició occi
dental expressa d'antuvi la comunió consubstancial entre el Pare i el Fill, quan diu 
que l'Esperit Sant procedeix del Pare i del Fill (filioque). Ho diu «d'una manera legíti
ma i raonable»8

, ja que l'ordre etern de les persones divines en comunió consubstan
cial implica que el Pare sigui l'origen primer de l'Esperit Sant en tant que «principi 
sense principi»9

; però també implica que, com a Pare del Fill únic, sigui amb ell «l'únic 
principi d'on procedeix l'Esperit Sant»1º. Aquesta legítima complementaritat, si hom 
no l'endureix, no afecta la identitat de la fe en la realitat d'un mateix misteri confessat. 

l. DS 150. 2. Ce. Toledo VI el 638: DS 490. 3. Ce. Toledo XI el 675: DS 527. 4. DS 
150. 5. DS 1300-1301. 6. DS 284. 7. Cf. AG 2. 8. Ce. Florència el 1439: DS 1302. 9. DS 
1331. 10. Ce. Lió II el 1274: DS 850. 
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III. LA SANTÍSSIMA TRINITAT EN LA DOCTRINA DE LA FE 

La formació del dogma trinitari 

249. La veritat revelada de la Santíssima Trinitat ha estat, des dels orígens, a 
l'arrel de la fe viva de l'Església, principalment per mitjà del baptisme. Troba la 683 
seva expressió en la regla de la fe baptismal, formulada en la predicació, la 189 
catequesi i la pregària de l'Església. Ja trobem formulacions d'aquestes en els 
escrits apostòlics, com ho testifica aquesta salutació, adoptada per la litúrgia 
eucarística: «Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu i la comu-
nió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres» (2Co 13,13)1. 

250. Durant els primers segles, l'Església va mirar de formular més explíci
tament la seva fe trinitària, tant per aprofundir en la seva pròpia intel·ligència 94 
de la fe com per defensar-la contra els errors que la deformaven. Aquesta va 
ser l'obra dels Concilis antics, ajudats pel treball teològic dels Pares de l'Es
glésia i sostinguts pel sentit de la fe del poble cristià. 

251. Per arribar a la formulació del dogma de la Santíssima Trinitat, l'Església va 
haver de desenvolupar una terminologia pròpia amb l'ajuda de nocions d'origen filo-
sòfic «substància», «persona» o «hipòstasi», «relació», etc. Fent això, no va sotmetre la 
fe a una saviesa humana, sinó que va donar un sentit nou, desconegut fins aleshores, a 
aquests termes, cridats també a significar en endavant un misteri inefable, «que supera 170 
infini~ament tot el que humanament podem concebre» 2

. 

252. L'Església utilitza el terme «substància» (i, de vegades, els de sentit 
similar: «essència» i «naturalesa») per designar l'ésser diví en la seva unitat; el 
terme «persona», hipòstasi per designar el Pare, el Fill i l'Esperit Sant amb la 
distinció real entre ells, i el terme «relació», per indicar el fet que la distinció 
entre ells resideix en la referència dels uns als altres. 

El dogma de la Santíssima Trinitat 

253. La Trinitat és una. No confessem que hi ha tres déus, sinó que hi ha 
un sol Déu en tres persones: la «Trinitat consubstancial»3

. Les tres persones 2789 
divines no es reparteixen l'única divinitat, sinó que cadascuna d'elles és Déu 
íntegrament: «El Pare és allò mateix que és el Fill; el Fill, allò mateix que és el 590 
Pare, i el Pare i el Fill són allò mateix que és l'Esperit Sant, és a dir, un sol Déu 
per naturalesa» 4. «Cadascuna de les tres persones és aquesta realitat, és a dir, 
la substància, l'essència o la naturalesa divina» 5

. 

l Cf. lCo 12,4-6; Ef 4,4-6. 2. SPF 2. 3. Ce. Constantinoble II el 553: DS 421. 4. Ce. Toledo XI el 
675: DS 530. 5. Ce. Laterà N el 1215: DS 804. 
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254. Les persones divines són realment distintes entre elles. «Déu és únic, 
però no solitari»1

. «Pare», «Fill» i «Esperit Sant» no són simplement uns noms 
468, 689 que designin modalitats de l'ésser diví. Són realment distints entre ells. «El qui 

és el Fill no és el Pare, i el qui és el Pare no és el Fill, ni l'Esperit Sant és el Pare 
o el Fill»2

. Són distints entre ells per les relacions d'origen: «El Pare engendra, 
el Fill és engendrat, l'Esperit Sant procedeix»3

. La unitat divina és trinitària. 

255. Les persones divines són relatives les unes a les altres. Com que no 
divideix la unitat divina, la distinció real de les persones entre elles resideix 

240 únicament en les relacions que les refereixen les unes a les altres: «En els 
noms relatius de les persones, el Pare es refereix al Fill, el Fill al Pare, l'Esperit 
Sant a ells dos. Quan parlem d'aquestes tres persones considerant les rela
cions, creiem tanmateix en una sola naturalesa o substància» 4. Efectivament, 
«(en ells) tot és u, onsevulla que no trobem l'oposició relacional»5. «A causa 
d'aquesta unitat, el Pare és tot ell en el Fill, tot ell en l'Esperit Sant; el Fill és tot 
ell en el Pare, tot ell en l'Esperit Sant; l'Esperit Sant és tot ell en el Pare, tot ell 
en el Fill» 6. 

256. Sant Gregori Nazianzè, anomenat també «el Teòleg», donava aquest 
236, 684 resum de la fe trinitària als catecúmens de Constantinoble: 

84 Abans de tot, guardeu-me aquest bon dipòsit, pel qual visc i lluito i amb el qual 
vull morir. Ell em fa suportar tots els mals i menysprear tots els plaers. Parlo 
de la professió de fe en el Pare, en el Fill i en l'Esperit Sant. Avui us el confio. 
Per aquesta confessió us faré entrar tot seguit al bany del baptisme i us en faré 
sortir. Us la dono per companya i patrona de tota la vostra vida. Us dono una 
sola Divinitat i Poder, Una existint en els Tres i contenint els tres d 'una manera 
distinta. Divinitat sense diferència de substància o de naturalesa, sense grau 
superior que eleva o grau inferior que rebaixa( ... ). És la infinita connaturalitat 
dels tres infinits. Déu total i sencer, si mirem cadascun en ell mateix( ... ), Déu 
tots tres considerats en conjunt( ... ). Així que començo a pensar en la Unitat, la 
Trinitat m'inunda de resplendor. Així que començo a pensar en la Trinitat, la 
Unitat em torna a abassegar7

. 

N . LES OBRES DMNES I LES MISSIONS TRINITÀRIES 

257. «Oh Trinitat, llum benaurada! Oh Unitat primordial!»8 Déu és felicitat 
eterna, vida immortal, llum sense posta. Déu és Amor: Pare, Fill i Esperit Sant. 

221 Lliurement, Déu vol comunicar la glòria de la seva vida benaurada. Aquest és 
el «designi benvolent» (Ef 1,9) que ha concebut des d'abans de la creació del 

l. Fides Damasi: DS 71. 2. Ce. Toledo XI el 675: DS 530. 3. Ce. Laterà N el 1215: OS 
804. 4. Ce. Toledo XI el 675: DS 528. 5. Ce. Florència el 1442: DS 1330. 6. Ce. Florència el 
1442: OS 1331. 7. Or. 40, 41. 8. LH, himne de vespres. 
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món en el seu Fill estimat, «en predestinar-nos a esdevenir fills seus en Jesu
crist» (Ef 1,4-5), és a dir, «a reproduir la imatge del seu Fill» (Rm 8,29), gràcies 
a «l'Esperit d 'adopció filial» (Rm 8,15). Aquest designi és una «gràcia donada 
abans de tots els segles» (2Tm 1,9-10), sortida immediatament de l'amor trini
tari. Es desenrotlla en l'ordre de la creació, enllà de tota la història de la 
salvació després de la caiguda, en les missions del Fill i de l'Esperit, que la 
missió de l'Església prolonga1

. 

258. Tota l'economia divina és l'obra comuna de les tres persones divines. 
Així com la Trinitat només té una sola i idèntica naturalesa, igualment no té 
més que una sola operació2

. «El Pare, el Fill i l'Esperit Sant no són tres princi
pis de les criatures, sinó un sol principi»3

• Però cada persona divina fa l'obra 
comuna segons la seva propietat personal. Així l'Església confessa, a continua
ció del Nou Testament4, «un Déu i Pare, del qual són totes les coses; un Se
nyor, Jesucrist, per al qual són totes les coses; un Esperit Sant, en el qual són 
totes les coses»5. Aquestes són sobretot les missions divines de l'Encarnació 
del Fill de Déu i del do de l'Esperit Sant, que manifesten les propietats de les 
persones divines. 

259. Obra comuna i personal alhora, tota l'economia divina fa conèixer tant 
el que és propi de les persones divines com la seva única naturalesa. Així, tota 
la vida cristiana és comunió amb cadascuna de les persones divines, sense, 
emperò, separar-les. El qui dóna glòria al Pare, ho fa pel Fill en l'Esperit 
Sant; el qui segueix el Crist, ho fa perquè el Pare l'atreu6 i l'Esperit Sant el 
mou7

. 

260. El fi últim de tota l'economia divina és l'entrada de les criatures a la 
unitat perfecta de la benaurada Trinitat8

. Però, mentrestant, som cridats a ser 
inhabitats per la Santíssima Trinitat: «Si algú m'estima, diu el Senyor, guardarà 
la meva paraula, i el meu Pare l'estimarà, i vindrem a ell, i en ell farem estada» 
Qn 14,23). 

Oh Déu meu, Trinitat que adoro! Ajudeu-me a oblidar-me de mi totalment per 
establir-me en vós, immòbil i tranquil·la, com si ja la meva ànima es trobés a 
l'eternitat. Que res no pugui torbar la meva pau ni fer-me sortir de vós, el meu 
Immutable!, sinó que cada minut se m'emporti més endins del vostre insonda
ble misteri. Pacifiqueu la meva ànima. Feu-ne el vostre cel, la vostra estança 
estimada i el lloc del vostre repòs. Que mai no us hi deixi sol, sinó que jo sigui 
allí del tot, vetllant en la meva fe, en actitud d'adorar, totalment lliurada a la 
vostra acció creadora9

. 

l . Cf. AG 2-9. 2. Cf. Ce. Constantinoble II el 553: DS 421. 3. Ce. Florència el 1442: DS 
1331. 4. Cf. lCo 8,6. 5. Ce. Constantinoble II: DS 421. 6. Cf.Jn 6,44. 7. Cf. Rm 8,14. 8. Cf. 
Jn 17,21-23. 9. Pregària de la beata Elisabet de la Trinitat. 
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EN RESUM 

261. El misteri de la Santíssima Trinitat és el misteri central de lafe i de la 
vida cristiana. Només Déu ens en pot donar el coneixement revelant
se com a Pare, Fill i Esperit Sant. 

262. L 'Encarnació del Fill de Déu revela que Déu és el Pare etern, i que el 
Fill és consubstancial al Pare, és a dir, que és amb ell i en ell el mateix 
únic Déu. 

263. La missió de l'Esperit Sant, enviat pel Pare en nom del Fill1 i pel Fill 
«des del Pare» On 15,26), revela que és juntament amb ells el mateix 
únic Déu. <1untament amb el Pare i el Fill, és adorat i glorificat». 

264. «L 'Esperit Sant procedeix del Pare com a font primera, i, pel do etern 
del Pare al Fill, procedeix del Pare i del Fill en comunió»2

. 

265. Per la gràcia del baptisme, «en nom del Pare i del Fill i de l'Esperit 
Sant», som cridats a tenir part en la vida de la Santíssima Trinitat, 
aquí baix, en l'obscuritat de la fe, i, després de la mort, en la llum 
etema3

. 

266. «La fe catòlica consisteix en això: venerar un sol Déu en la Trinitat, i 
la Trinitat en la Unitat, sense confondre les persones, sense dividir la 
substància: perquè una és la persona del Pare, una altra la del Fill i 
una altra la de l'Esperit Sant;però, del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, 
una és la divinitat, igual la glòria i coeterna la majestat» 4. 

267. Inseparables en allò que són, les persones divines també són insepara
bles en allò que fan. Però en l'única operació divina cadascuna ma
nifesta allò que li és propi en la Trinitat, sobretot en les missions divi
nes de l'Encarnació del Fill i del do de l'Esperit Sant. 

PARÀGRAF 3 El Totpoderós 

268. De tots els atributs de Déu, el Símbol només esmenta l'omnipotèn-
222 cia: confessar-la és molt important per a la nostra vida. Creiem que el po

der de Déu és universal, perquè Déu que tot ho ha creat5, ho governa tot i 
ho pot tot; amorós, perquè Déu és el nostre Pare6

, i misteriós, ja que només 
la fe el pot percebre, quan aquest poder de Déu «es manifesta en la feblesa» 
(2Co 12,9)7. 

l. Cf. Jn 14,26. 2. St. Agustí, Trin. 15, 26, 47. 3. Cf. SPF 9. 4. Symbolum «Quicum
que». 5. Cf. Gn 1,l; Jn 1,3. 6. Cf. Mt 6,9. 7. Cf. lCo 1,18. 
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«Fa tot allò que es proposa» (S1115,3) 

269. Les sagrades Escriptures confessen en moltes ocasions el poder uni-
versal de Déu. Déu és anomenat «el Poderós de Jacob» (Gn 49,24; Is 1,24a), 
«el Senyor dels exèrcits», «el Fort, el Valent» (Sl 24,8.10). Si Déu és totpoderós 
al cel i a la terra, és perquè els ha creat. Res, doncs, no li és impossible1 i 
disposa de la seva obra segons la seva voluntat2

• És el Senyor de l'univers, l'ha 303 
ordenat, li està totalment sotmès i en pot disposar. És l'Amo de la història. 
Governa els cors i els esdeveniments segons el seu voler3

: «A cada moment 
disposeu d'una força immensa, i el poder del vostre braç, qui el resistirà?» (Sa 
11,21). 

«Perquè tot ho podeu, us compadiu de tothom» (Sa 11,23) 

270. Déu és el Pare omnipotent. La seva paternitat i el seu poder s'il·lumi-
nen mútuament. De fet, mostra la seva omnipotència paternal amb la manera 2777 
de tenir cura de les nostres necessitats4

; amb l'adopció filial que ens ha conce-
dit («Us seré com un pare, i vosaltres em sereu com fills i filles, diu el Senyor 
totpoderós», 2Co 6,18), i, finalment, amb la seva misericòrdia infinita, ja que 
manifesta el seu poder més gran quan perdona lliurement els pecats. 1441 

271. L'omnipotència divina no té res d'arbitrària: «En Déu, el poder i l'es-
sència, la voluntat i la intel·ligència, la saviesa i la justícia són el mateix, una 
sola cosa, de tal manera que no hi pot haver res en el poder diví que no pugui 
ser també en la voluntat justa de Déu o en la seva intel·ligència plena de 
saviesa» 5

. 

El misteri de l'aparent impotència de Déu 

272. La fe en Déu Pare totpoderós pot ser posada a prova amb l'experiència 
del mal i del sofriment. Déu, de vegades, pot semblar absent i incapaç d'evitar 309 
el mal. Déu Pare va revelar la seva omnipotència de la manera més mistèriosa 412 
en l'abaixament voluntari i en h resurrecció del seu Fill; amb això va vèncer el 609 
mal. Així, el Crist crucificat és «poder de Déu i saviesa de Déu; perquè allò que 
és niciesa de Déu és més savi que els homes, i allò que és feblesa de Déu és 
més poderós que els homes» (lCo 1,24-25). En la resurrecció i en l'exaltació 648 
del Crist el Pare va desplegar «la immensa grandesa del seu poder envers 
nosaltres, els creients» (Ef 1,19-22). 

273. Només la fe pot anar pels camins misteriosos de l'omnipotència de 
Déu. Aquesta fe es gloria de les seves febleses, per tal d'atreure damunt d'elles 

l. Cf. Jr 32,17; Lc 1,37. 2. Cf. Jr 27,5. 3. Cf. Est 4,17b; Pr 21,1; Tb 13,2. 4. Cf. Mt 6,32. 5. St. 
Tomàs d 'A., s. th. l, 25, 5 ad l. 
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148 el poder del Crist1. El model suprem d'aquesta fe és la Mare de Déu. Ella 
va creure «que a Déu res no li és impossible» (Lc 1,37) i va poder magnifi
car el Senyor: «El Totpoderós obra en mi meravelles, i és sant el seu nom » 

(Lc 1,49). 

1814, 1817 274. «Res no hi ha tan adequat per a enfortir la nostra fe i la nostra esperan
ça com tenir ben gravat a l'esperit que a Déu res no li és impossible. Tot el que 
després d'això calgui creure ( el Credo), per gran i admirable que sigui i per 
més que superi l'ordre natural de les coses, la raó humana ho creurà fàcilment 
i sense cap vacil·lació, si sap que Déu és totpoderós» 2

• 

EN RESUM 

275. Amb Job, home just, confessem: «Reconec que sou omnipotent i que 
no és massa alt per a vós» úb 42,2). 

276. Fidel al testimoni de l'Escriptura, l'Església adreça sovint la seva ora
ció a «Déu totpoderós i etern» («omnipotens sempiterne Deus ... ») i 
creu fermament que «a Déu res no li és impossible» (Gn 18,14; Lc 
1,37; Mt 19,26). 

277. Déu manifesta la seva omnipotència convertint-nos dels nostres pe
cats i retornant-nos la seva ami,stat amb la gràcia: «Oh Déu, mai no 
manifesteu tant la vostra omnipotència com quan perdoneu i us 
compadiu ... » 3

• 

278. Si no creiem que l'amor de Déu és omnipotent, com creuríem que el 
Pare ens ha pogut crear, que el Fill ens ha pogut redimir i que l'Esperit 
Sant ens ha pogut santificar? 

PARÀGRAF 4 El Creador 

279. «Al principi, Déu creà el cel i la terra» (Gn 1,1). Trobem aquestes 
paraules solemnes així que passem el llindar de la sagrada Escriptura. El Sím
bol de la fe les recull i confessa Déu Pare totpoderós com el «Creador del cel i 
de la terra, de totes les coses visibles i invisibles». Parlarem primerament del 
Creador; després, de la creació i, finalment, de la caiguda del pecat, de la qual 
Jesucrist, el Fill de Déu, ha vingut a aixecar-nos. 

288 280. La creació és el/anament de «tots els designis salvífics de Déu», «el 
començament de la història de la salvació» 4, que culmina en el Crist. A la 
inversa, el misteri del Crist és la llum decisiva sobre el misteri de la creació; 

l. Cf. 2Co 12,9; Fl 4,13. 2. Catech. R. 1,2,13. 3. MR, col·lecta del 26è diumenge. 4. DCG 51. 
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revela el fi pel qual, «al principi, Déu creà el cel i la terra» (Gn 1,1). Des del 1043 
començament, Déu tenia present la glòria de la nova creació en el Crist1. 

281. Per això les lectures de la Vetlla pasqual -celebració de la nova crea-
ció en el Crist - comencen amb el relat de la creació. En la litúrgia bizantina, 1095 
aquest text es llegeix sempre com a primera lectura de les vigílies de les grans 
festes del Senyor. Segons el testimoni dels antics, la instrucció dels catecú-
mens per al baptisme segueix aquest mateix camí2. 

L IA CATEQUESI SOBRE IA CREACIÓ 

282. La catequesi sobre la creació té una importància cabdal. Arriba als 
fonaments de la vida humana i cristiana: explicita la resposta de la fe cristiana a 
la pregunta elemental que fan els homes de tots els temps: «D'on venim?» 
«On anem?» «Quin és el nostre origen?» «Quin és el nostre fi?» «D'on ve i on 
va tot el que existeix?» Les dues preguntes, la de l'origen i la del fi són insepa-
rables. Són també decisives per al sentit i l'orientació de la nostra vida i del 1730 
nostre obrar. 

283. La qüestió dels orígens del món i de l'home és objecte de moltes investiga-
cions científiques que han enriquit molt els nostres coneixements sobre l'edat i les 159 
dimensions dels cosmos, la transformació de les formes vives i l'aparició de l'home. 
Aquests descobriments ens inviten a admirar més i més la grandesa del Creador, a 341 
donar-li gràcies per totes les seves obres i per la intel·ligència i la saviesa que ha donat 
als científics i als investigadors. Tots aquests poden dir amb Salomó: «És ell qui m'ha 
donat la ciència segura de les coses, perquè conegui la composició del món i les 
propietats dels elements (. .. ). M'ha instruït la saviesa que ha treballat totes les coses» 
(Sa 7,17.21). 

284. El gran interès reservat a les investigacions rep estímul d'una pregunta 
d'un altre ordre, que ultrapassa el domini propi de les ciències naturals. No es 
tracta solament de saber quan i com ha sortit materialment el cosmos, ni quan 
ha aparegut l'home, sinó més aviat de descobrir quin és el sentit d'aquest 
origen: si el governa l'atzar, un destí cec, una necessitat anònima, o bé un 
Ésser transcendent, intel·ligent i bo, que anomenem Déu. I, si el món proce
deix de la saviesa i de la bondat de Déu, per què existeix el mal? D'on ve? Qui 
n'és responsable? I, encara, hi ha un alliberament del mal? 

285. Des dels seus inicis, la fe cristiana s'ha enfrontat amb respostes diferents de les 
seves en la qüestió dels orígens. En les religions i les cultures antigues trobem molts 
mites sobre els orígens. Alguns filòsofs afirmaven que tot és Déu, que el món és Déu, o 

l. Cf. Rm 8,18-23. 2. Egèria, pereg. 46; St. Agustí, catech. 3, S. 
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295 que !'esdevenir del món és !'esdevenir de Déu (panteisme). D'altres han dit que el 
món és una emanació necessària de Déu, sortida d'aquesta font i retornant-hi. D'al
tres encara han afirmat l'existència de dos principis eterns, el Bé i el Mal, la Llum i 
les Tenebres, en lluita permanent (dualisme, maniqueisme). Segons algunes d'a
questes concepcions, el món -almenys el món material- fóra dolent, producte 
d'una caiguda. Cal, doncs, rebutjar-lo o ultrapassar-lo (gnosi). Alguns admetien que 
el món ha estat fet per Déu, però a la manera d'un rellotger, que, després de cons
truir-lo, l'hauria abandonat a ell mateix (deisme). En fi, alguns no accepten cap ori
gen transcendent del món, sinó que hi veuen un pur joc de la matèria que ha exis
tit sempre (materialisme). Totes aquestes temptatives donen testimoni de la 

28 persistència i de la universalitat de la qüestió dels orígens. Es tracta d'una recerca 
pròpia de l'home. 

286. La intel·ligència humana té la capacitat indubtable de trobar, a hores 
d'ara, una resposta a la qüestió dels orígens. En efecte, l'existència de Déu 

32 creador pot ser coneguda amb certesa a través de les seves obres, gràcies a la 
37 llum de la raó humana1

, fins si aquest coneixement sovint és enfosquit i des
figurat per l'error. Per això la fe ve a confirmar i a il·luminar la raó en la seva 
justa comprensió d'aquesta veritat: «Per la fe comprenem que el món fou creat 
per la paraula de Déu, de manera que això que es veu té una causa invisible» 
(He 11,3). 

287. La veritat de la creació és tan important per a tota la vida humana, que 
107 Déu, ple de bondat, va voler revelar al seu poble tot allò que és convenient de 

conèixer en aquesta qüestió. Més enllà del coneixement natural que tothom 
pot tenir del Creador2

, Déu va revelar progressivament a Israel el misteri de la 
creació. Va escollir els patriarques, va fer sortir Israel d'Egipte. Va elegir Israel 
i va crear-lo i formar-lo3. Va revelar-se com aquell a qui pertanyen tots els 
pobles de la terra i tota la terra: com l'únic que «ha fet el cel i la terra» (Sl 
115,15; 124,8; 134,3). 

280 288. Així, la revelació de la creació és inseparable de la revelació i de la 
realització de l'aliança de Déu - l'Únic- amb el seu poble. La creació és 
revelada com el primer pas cap a aquesta aliança, com el testimoni primer i 
universal de l'amor totpoderós de Déu4

. Així, la veritat de la creació s'expressa 
d'ella mateixa amb una força creixent en el missatge dels profetes5

J en la 
2569 pregària dels salms6 i de la litúrgia, i en la reflexió de la saviesa7 del poble 

elegit. 

l. Cf. OS 3026. 2. Cf. Ac 17,24-29; Rm 1,19-20. 3. Cf. Is 43,1. 4. Cf. Gn 15,5; Jr 33,19-
26. 5. Cf. Is 44,24. 6. Cf. Sl 104. 7. Cf. Pr 8,22-31. 
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289. Entre totes les paraules de la sagrada Escriptura sobre la creació, els 
tres primers capítols del Gènesi tenen un lloc únic. Des del punt de vista 390 
literari, aquests textos poden tenir diverses fonts. Els autors inspirats els han 
col·locat al començament de l'Escriptura, per tal d'expressar, amb el seu 
llenguatge solemne, les veritats de la creació, del seu origen i del seu fi en 
Déu, del seu ordre i de la seva bondat, de la vocació de l'home i, finalment, 
del drama del pecat i de l'esperança de la salvació. Llegits a la llum del 
Crist, en la unitat de la sagrada Escriptura i dintre la Tradició viva de l'Es- 111 

glésia, aquestes paraules són encara avui la font principal per a la catequesi 
dels misteris del «començament»: la creació, la caiguda i la promesa de la 
salvació. 

II. 1A CREACIÓ, OBRA DE 1A SANTÍSSIMA TRINITAT 

290. «Al principi, Déu creà el cel i la terra». Tres coses s'afirmen en aques
tes primeres paraules de l'Escriptura: el Déu etern va posar un començament 
a tot allò que existeix fora d'ell. Només ell és creador (el verb «crear» -en 
hebreu bara- sempre porta Déu per subjecte). La totalitat del que existeix 
( expressada amb la fórmula «el cel i la terra») depèn d'aquell que li ha donat 326 
l'ésser. 

291. «Al principi existia el Verb (. .. ) i el Verb era Déu ( ... ) Totes les coses 241 
han vingut a l'existència per mitjà d'ell, i ni una sola de les que han vingut a 
l'existència hi ha vingut sense ell» Qn 1,1-3). El Nou Testament revela que Déu 
ho creà tot per mitjà del Verb etern, el seu Fill estimat. «En ell foren creades 
totes les coses, les del cel i les de la terra( ... ) tot ha estat creat per ell i destinat 331 
a ell; ell és abans de totes les coses, i totes subsisteixen en ell» (Col 1,16-17). 
La fe de l'Església afirma igualment l'acció creadora de l'Esperit Sant: «In-
fon la vida»1, és «l'Esperit creador» ( «Veni, Creator Spiritus») i la «Font de 703 
tot bé»2

. 

292. Insinuada a l'Antic Testament' SI 33,6; 104,30; Gn 1,2-3.], revelada en la 
Nova Aliança, l'acció creadora del Fill i de l'Esperit Sant, inseparablement una 
amb la del Pare, és afirmada clarament per la regla de fe de l'Església: «Hi ha 
un sol Déu( ... ): és el Pare, és Déu, és el Creador, és l'Autor, és l'Ordenador. Ha 
fet totes les coses per ell mateix, és a dir, per mitjà del seu Verb i de la seva 
Saviesa»4, «pel Fill i per l'Esperit», que són com «les seves mans»5. La creació 699 
és l'obra comuna de la Santíssima Trinitat. 257 

l. Símbol de Nicea-Constantinoble. 2. Litúrgia bizantina, Tropari de les vespres de la Pentecos
ta. 3. Cf. Sl 33,6; 104,30; Gn 1,2-3. 4. St. Ireneu, haer. 2, 30, 9. 5. Ibid., 4, 20, l. 
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III. «EL MÓN HA ESTAT CREAT PER DONAR GLÒRIA A DÉU» 

293. És una veritat fonamental que l'Escriptura i la Tradició no paren d'en-
337, 344 senyar i de celebrar: «El món va ser creat per a la glòria de Déu» 1. Sant Bona

ventura explica que Déu va crear totes les coses, «no per augmentar la seva 
1361 glòria, sinó per manifestar i comunicar aquesta glòria»2

. L'amor i la bondat són 
les úniques raons que Déu tenia per a crear: «La clau de l'amor va obrir la seva 
mà per crear les criatures»3. El Concili Vaticà I ens diu: 

759 Per la seva bondat i amb la seva força omnipotent, no pas per augmentar la 
seva benaurança, ni per adquirir més perfecció, sinó per manifestar-la amb els 
béns que concedeix a les criatures, aquest únic Déu veritable, per designi 
llibèrrim, va crear del no-res, conjuntament, una i altra criatura, l'espiritual i la 
corporal 4. 

2809 294. La glòria de Déu és que es realitzi aquesta manifestació i aquesta co
municació de la seva bondat. Per això va crear el món. «Ens ha predestinat a 
esdevenir fills seus per Jesucrist, segons el beneplàcit de la seva volun-

1722 tat, per a lloança de glòria de la seva gràcia» (Ef 1,5-6). «La glòria de Déu és 
que l'home visqui, i la vida de l'home és la visió de Déu. Si la revelació de 
Déu per la creació ja procura la vida a tots els éssers que viuen damunt la 
terra, com més la manifestació del Pare per mitjà del Verb no procurarà la 
vida als qui veuen Déu?»5

• El fi últim de la creació és que Déu, «creador de 
1992 tot, esdevingui finalment «tot en tots», procurant alhora la seva glòria i la 

nostra felicitat» 6 

IV. EL MISTERI DE LA CREACIÓ 

Déu crea per saviesa i amor 

295. Creiem que Déu ha creat el món segons la seva saviesa7
. No és el 

producte d'una necessitat qualsevol, d'un destí cec o de l'atzar. Creiem que 
procedeix de la voluntat lliure de Déu que ha volgut fer participar les criatures 
en el seu ésser, la seva saviesa, la seva bonesa: «Vós heu creat totes les coses, i 

216, 1951 pel vostre voler elles, que no existien, foren creades» (Ap 4,11). «Que en són 
de variades, Senyor, les vostres obres; totes les heu fet amb saviesa» (Sl 
104,24). «El Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement tot allò que 
ha creat» (Sl 145,9). 

l . Ce. Vaticà l: DS 3025. 2. Sent. 2, l, 2, 2, l. 3. St. Tomàs d'A., sent. 2, prol. 4. DS 
3002. S. St. Ireneu, haer. 4, 20, 7. 6. AG 2. 7. Cf. Sa 9:9. 
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Déu crea «del no-res» 

296. Creiem que Déu no té necessitat de cap cosa preexistent ni de cap 
ajuda per crear1

• La creació tampoc no és una emanació necessària de la subs- 285 
tància divina2

. Déu crea lliurement «del no-res»3
: 

Què tindria d'extraordinari que Déu hagués tret el món d'una matèria pre
existent? Un artesà humà, quan li donen una matèria, en fa el que vol. En 
canvi, el poder de Déu es mostra precisament quan fa el que vol a partir del 
no-res4

. 

297. La fe en la creació «del no-res» és presentada per l'Escriptura com 338 
una veritat plena de promeses i d'esperança. Així la mare dels set fills els 
encoratjava al martiri: 

No sé de quina manera vau aparèixer en el meu si, ni sóc jo qui us va donar l'alè i 
la vida, ni la qui va formar el cos de cadascun de vosaltres. Així, doncs, el Crea
dor del món, el qui prepara el naixement dels homes i és a l'origen de totes les 
coses, us retornarà bondadosament l'alè i la vida, ja que per l'amor de les seves 
lleis no us planyeu ara vosaltres mateixos( .. . ). Et demano, fill meu, que aixequis 
els ulls al cel, que miris la terra i tot el que hi ha, i que entenguis que Déu els va 
fer del no-res. Així van ser fets també els homes (2M 7,22-23.28). 

298. Puix que Déu pot crear del no-res, també, per l'Esperit Sant, pot do- 1375 
nar la vida de l'ànima als pecadors creant en ells un cor pur5

. I pot donar la 
vida del cos als difunts amb la resurrecció «el qui fa reviure els morts i crida 
corri si existís, allò que no existeix» (Rm 4,17). Si amb la seva paraula ha 992 
pogut fer brillar la llum de les tenebres6

, també podrà donar la llum de la fe als 
qui la ignoren7. 

Déu crea un món ordenat i bo 

299. Déu crea amb saviesa, la creació és ordenada: «Heu decidit tota 
cosa amb mesura, comptada i sospesada» (Sa 11,20). Creada en i per mitjà 339 
del Verb etern, «imatge del Déu invisible» ( Col l, 15), la creaèió és des
tinada, adreçada a l'home, imatge de Déu8

, cridat a una relació personal 
amb Déu. El nostre enteniment, participant de la llum de l'enteniment di- 41, 1147 
ví, pot entendre el que Déu ens diu amb la creació9

, per bé que amb esforç 
i amb esperit d 'humilitat i de respecte al Creador i a la seva obra1º. Sorti-
da de la bondat divina, la creació participa d 'aquesta bondat ( «I Déu veié 
que era bo( ... ) molt bo»: Gn 1,4.10.12.18.21.31). Déu ha volgut la creació 358 
com un present ofert a l'home, com una herència que li destina i li confia. 

l. Ce. Concili Vaticà l: DS 3022. 2. Cf. Ce. Vaticà I: DS 3023-3024. 3. OS 800; 3025. 4. St. 
Teòfil d'Antioquia, Autol. 2, 4. 5. Cf. Sl 51,12. 6. Cf. Gn 1,3. 7. Cf. 2Co 4,6. 8. Cf. Gn 
1,26. 9. Cf. Sl 19,2-5. 10. Cf. Jb 42,3. 
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2415 L'Església ha hagut de defensar molt sovint la bondat de la creació, àdhuc del 
món material1. 

Déu transcendeix la creació i li és present 

42 300. Déu és infinitament més gran que totes les seves obres2
: «La seva ma

jestat és més alta que el cel» (Sl 8,2), «la seva grandesa no té límits» (Sl 145,3). 
223 Però, com que és el Creador sobirà i lliure, causa primera de tot el que exis

teix, és present a l'interior de les seves criatures: «En ell vivim, ens movem i 
som» (Ac 17,28). Com diu sant Agustí: «Vós m'éreu més íntim que la més 
íntima cosa meva i més excels que la cosa meva més excelsa»3

. 

Déu conserva i condueix la creació 

301. Feta la creació, Déu no abandona la seva criatura a ella mateixa. No 
s'acontenta amb donar-li l'ésser i l'existència: la conserva a cada moment en 
l'ésser, li dóna la força d'actuar i la condueix al seu terme. Reconèixer aquesta 

1951 dependència completa amb referència al nostre Creador és una font de savie-
396 sa i de llibertat, d'alegria i de confiança: 

Vós estimeu tot allò que existeix, i res no us fa fàstic d'allò que heu creat. Si no 
haguéssiu estimat una cosa, no l'hauria pas feta. Com subsistiria res, si vós no 
volguéssiu? O què continuaria existint, si vós no ho cridéssiu? Vós planyeu 
totes les coses perquè són vostres, Senyor, amic de la vida (Sa 11,24-26). 

V. DÉU REALITZA EL SEU DESIGNI: 1A DMNA PROVIDÈNCIA 

302. La creació té la seva bonesa i la seva perfecció pròpies; però no ha 
sortit acabada del tot de les mans del Creador. Va ser creada en estat de fer 
camí ( «in statu viae») cap a una perfecció última que encara ha d 'atènyer, a la 
qual Déu l'ha destinada. De les disposicions amb què Déu condueix la seva 
obra creada vers aquesta perfecció, en diem divina providència: 

Déu guarda i governa amb la seva providència tot allò que ha creat. «S'estén 
vigorosament d'un cap de món a l'altre i tot ho administra amb bondat»(Sa 
8,1). «Tot és nu i descobert als seus ulls» (He 4,13), fins aquelles accions que 
les criatures produiran lliurement4

. 

303. El testimoniatge de l'Escriptura és unànime: la sol·licitud de la divina 
providència és concreta i immediata, té cura de tot, des de les coses més 
petites fins als grans esdeveniments del món i de la història. Els llibres sagrats 

l. Cf. DS 286; 455-463; 800; 1333; 3002. 2. Cf. Ecli 43,28. 3. St. Agustí, conf. 3, 6, 11. 4. Cf. Ce. 
Vaticà I: DS 3003. 
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afirmen resoltament la sobirania absoluta de Déu en el curs dels esdeveni
ments: «El nostre Déu és al cel i fa tot allò que es proposa» al cel i a la terra (Sl 269 
115,3). I sobre el Crist trobem: «Quan obre, ningú no pot tancar; quan tanca, 
ningú no pot obrir» (Ap 3,7). «Molts de projectes hi ha al cor de l'home, però 
sols el designi del Senyor es realitza» (Pr 19,21). 

304. Veiem com l'Esperit Sant, autor principal de la sagrada Escriptura, sovint atri
bueix les accions a Déu, sense fer esment de les causes segones. Això no és «una 
manera de parlar» primitiva, sinó una manera profunda de recordar la primacia de 
Déu i la seva senyoria absoluta sobre la història i el món1

. És també una manera d'edu- 2568 
car a la confiança en Déu. La pregària dels salms és la gran escola d'aquesta confiança2

• 

305. Jesús demana que ens abandonem filialment a la providència del Pare 2115 
celestial que té cura de les necessitats més petites dels seus fills: «No us preo-
cupeu, doncs, dient: què menjarem, o què beurem?( ... ) Ja sap prou el vostre 
Pare celestial que en teniu necessitat. Busqueu primerament el seu Regne i la 
seva justícia, i tot això se us donarà d 'escreix» (Mt 6,31-33)3. 

La providència i les causes segones 

306. Déu és l'Amo sobirà del seu designi. Però, per realitzar-lo, se serveix 
també del concurs de les criatures. Això no és un signe de feblesa, sinó de la 1884 
grandesa i de la bondat de Déu totpoderós. Déu no es limita a donar l'existèn-
cia a les seves criatures: els dóna també la dignitat d'actuar per elles mateixes, 
de ser causa i principi les unes de les altres i de col·laborar així a l'acomplí- 1951 
ment del seu designi. 

307. Pel que fa als homes, Déu fins els dóna el poder de participar lliure- 106 
ment a la seva providència: els confia la responsabilitat de «sotmetre» la terra i 373 
dominar-la4

. Així Déu concedeix a l'home de ser causa intel·ligent i lliure a fi 1954, 2427 
de completar l'obra de la creació i harmonitzar-la per a un profit millor d'un 
mateix i del proïsme. Col·laboradors sovint inconscients de la voluntat divina, 2738 
els homes poden entrar deliberadament en el pla diví, amb l'activitat, amb la 
pregària i també amb el sofriment5. Llavors esdevenen del tot «col·laboradors 618, 1505 
de Déu» (lCo 3,9; lTe 3,2) i del seu Regne6. 

308. És una veritat inseparable de la fe en Déu creador: Déu actua en totes 
els actes de les seves criatures. És la causa primera que obra dintre i a través 
de les causes segones: «És certament Déu qui obra en vosaltres tant el voler 
com l'obrar, per complir els designis de la seva benvolença» (Fl 2,13)7. Lluny 

l. Cf. Is 10,5-15; 45,5-7; Dt 32,39; Ecli 11,14. 2. Cf. SI 22; 32; 35; 103; 138, e. a. 3. Cf. 10,29-
31. 4. Cf. Gn 1,26-28. 5. Cf. Col 1,24. 6. Cf. Col 4,11. 7. Cf. lCo 12,6. 



82 Primera part 

de rebaixar la dignitat de la criatura, aquesta veritat la realça. Treta del no-res 
9 70 pel poder, la saviesa i la bondat de Déu, la criatura fóra impotent separada del 

seu origen. «La criatura sense el Creador s'esvaeix»\ molt menys encara po
dria atènyer el seu fi últim sense l'ajuda de la gràcia2

. 

La providència i l'escàndol del mal 

309. Si Déu Pare totpoderós, creador del món ordenat i bo, té cura de totes 
les seves criatures, per què existeix el mal? A aquesta pregunta tan punyent 

164, 385 com inevitable, tan dolorosa com misteriosa, no li podem donar una resposta 
ràpida. Només el conjunt de la fe cristiana pot oferir la resposta: la bonesa de 
la creació, el drama del pecat, l'amor pacient de Déu, que es fa amatent a 
trobar l'home amb les seves aliances, amb l'Encarnació redemptora del seu 
Fill, amb el do de l'Esperit Sant, amb l'aplegament de l'Església, amb la força 
dels sagraments i amb la crida a una vida benaurada, a la qual les criatures 
lliures són invitades per endavant a consentir, però a la qual també per enda
vant, per un misteri terrible, poden refusar-se. No hi ha una sola ratlla del 

2805 missatge cristià que no sigui, en part, una resposta a la qüestió del mal. 

412 310. Per què Déu no va crear un món tan perfecte que no hi pogués haver 
cap mal? Pel seu poder infinit, Déu sempre podria crear quelcom millor3. 

Tanmateix, en la seva saviesa i bondat infinites, Déu ha volgut lliurement crear 
un món «en estat de camí» cap a la seva última perfecció. Aquesta condició 

1042-1050 d'haver d 'esdevenir, comporta en el designi de Déu l'aparició d 'uns éssers i la 
desaparició d 'uns altres, l'existència d'éssers més i menys perfectes, les cons-

342 truccions i les destruccions de la naturalesa. Al costat, doncs, del bé físic, tam
bé el ma/físic. I això, mentre la creació no hagi assolit la seva perfecció4

. 

311. Els àngels i els homes, criatures intel·ligents i lliures, han de caminar 
396 cap al seu destí últim per elecció lliure i amor de preferència. Per tant, es 

poden desviar. De fet, han pecat. Per aquí ha entrat el mal moral en el món, 
1849 incomparablement més greu que el mal físic. Déu no és de cap manera, ni 

directament ni indirectament, la causa del mal moral5, però el permet, per 
respecte a la llibertat de la criatura, i sap treure'n misteriosament el bé: 

Déu totpoderós ( ... ), infinitament bo com és, mai no permetria que existís un 
mal qualsevol en les seves obres, si no fos prou poderós i bo per fer sortir el 
bé del mateix mal6

. 

312. Així, amb el temps, podem descobrir que Déu, amb la seva providèn
cia omnipotent, pot treure un bé de les conseqüències d'un mal, fins i tot 

l. GS 36, § 3. 2. Cf. Mt 19,26;Jn 15,5; Fl 4,13. 3. Cf. St. Tomàs d 'A, s. th. l , 25, 6. 4. St. Tomàs d'A 
s. gent. 3, 31. 5. Cf. St. Agustí, lib. l, l , l; St. Tomàs d'A, s. th. 1-2, 79, 6. St. Agustí, enchir. 11, 3. 
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moral, causat per les seves criatures. Josep va dir als seus germans: «No sou 
vosaltres que em vau enviar aquí, sinó que és Déu qui m'ha enviat aquí;( .. . ) el 
mal que us pensàveu fer-me, Déu l'ha convertit en bé, a fi de( ... ) salvar la vida 
d'un poble nombrós» (Gn 45,8; 50,20)1. Del pitjor mal moral que mai s'hagi 598-600 
comès, el rebuig i la mort del Fill de Déu, causat pels pecats de tots els homes, 
Déu, per la sobreabundància de la seva gràcia2

, n'ha tret el bé més gran: la 1994 
glorificació del Crist i la nostra redempció. Però no per això el mal arriba a ser 
un bé. 

313. «Sabem que, per als qui estimen Déu, tot concorre al seu bé» (Rm 
8,28). El testimoniatge dels sants confirma constantment aquesta veritat: 227 

Santa Caterina de Siena diu «als qui s'escandalitzen i es revolten pels mals que 
els passen» : «Tot procedeix de l'amor, tot és ordenat a la salvació de l'home, 
Déu només obra amb aquesta finalitat»3

. 

Sant Tomàs More, poc abans del martiri, consolava així la seva filla: «No pot 
passar res que Déu no ho vulgui. I tot el que ell vol, per dolent que ens pugui 
semblar, és tanmateix el millor per a nosaltres» 4. 

I Juliana de Norwich: «Per la gràcia de Déu, he après que em cal perseverar 
ferma en la fe i creure amb no menys fermesa que totes les coses seran bo
nes ... Ja veuràs que totes les coses seran bones». («Thou shalt see thyself that 
all MANNER of thing shall be well» )5. 

314. Creiem fermament que Déu és el Senyor del món i de la història. Però 
sovint els camins de la seva providència ens són desconeguts. Només al final , 
quan desapareixerà el coneixement parcial, quan veurem Déu «cara a cara» 1040 

(lCo 13,12), veurem clars els camins per on, fins i tot a través dels drames del 
mal i del pecat, Déu haurà conduït la seva creació fins al repòs d'aquell Sàbat 2550 
definitiu amb vista al qual va crear el cel i la terra. 

EN RESUM 

315. En la creació del món i de l'home, Déu va posar el testimoni primer i 
universal del seu amor totpoderós i de la seva saviesa, el primer anun
ci del seu «designi benvolent» que s'acompleix amb la nova creació 
en el Crist. 

316. Per més que l'obra de la creació s'atribueixi particularment al Pare, és 
igualment veritat de fe que el Pare, el Fill i l'Esperit Sant són l'únic i 
indivisible principi de la creació. 

317. Déu sol ha creat l'univers lliurement, directament i sense cap ajuda. 

l. Cf. Tb 2,12-18 vulg. 2. Cf. Rm 5,20. 3. Dial. 4, 138. 4. Carta. 5. Rev. 32. 6. Cf. Gn 2,2. 
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318. Cap criatura no té el poder infinit que és necessari per a «crear» en el 
sentit propi de la paraula, és a dir, de produir i donar l'ésser al que no 
en tenia (cridar «del no-res» a l'existènciaY, 

319. Déu ha creat el món per manifestar i comunicar la seva glòria. La 
glòria per la qual Déu ha creat és que les criatures tinguin part a la 
seva veritat, a la seva bondat i a la seva bellesa. 

320. Déu, que ha creat l'univers, el conserva en l'existència pel seu Verb, «el 
Fill que sustenta totes les coses amb la seva paraula poderosa» (He 
1,3), i pel seu Esperit creador, que infon la vida. 

321. Les disposicions amb què Déu condueix amb saviesa i amor totes les 
criatures fins al seu últim fi són la divina providència. 

322. Crist ens invita a confiar-nos filialment a la providència del nostre 
Pare celestiaf i l'apòstol sant Pere repeteix: «Descarregueu en ell tota 
preocupació vostra, perquè ell té cura de vosaltres» (1 Pe 5, 7)3. 

323. La providència divina actua també a través de l'acció de les criatures. 
Als éssers humans, Déu els concedeix de col·laborar lliurement als 
seus designis. 

324. Que Déu penneti el mal físic i el moral és un misteri que només rep 
llum amb la mort i la resurrecció del seu Fill Jesucrist per vèncer el 
mal. La fe ens dóna la certesa que Déu no permetria el mal si no en fes 
sortir el bé per camins que no coneixerem plenament fins a la vida 
eterna. 

PARÀGRAF 5 El cel i la terra 

325. El Símbol dels apòstols professa que Déu és «Creador del cel i de la 
terra», i el Símbol de Nicea-Constantinoble ho explicita dient: « . . . de totes les 
coses visibles i invisibles». 

290 326. En la sagrada Escriptura, l'expressió «cel i terra» significa: tot el que 
existeix, tota la creació sencera. Indica també el lligam que, a l'interior de la 
creació, uneix i distingeL"'C alhora cel i terra: «la terra» és el món dels homes4

. 

«El cel» o «els cels» pot designar el firmament5, però també el lloc propi de 
1023, 2794 Déu: <<el vostre Pare del cel» (Mt 5,16)6, i, per consegüent, també el «cel» que 

és la glòria escatològica. Finalment, el mot «cel» indica el «lloc» de les criatu
res espirituals -els àngels- que envolten Déu. 

l. Cf. DS 3624. 2. Cf. Mt 6,26-34. 3. Cf. Sl 55,23. 4. Cf. Sl 115,16. 5. Cf. Sl 19,2. 6. Cf. Sl 
115,16. 
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327. La professió de fe del IV Concili del Laterà afirma que Déu, des del 
principi del temps, va crear alhora «del no-res una i altra criatura, l'espiritual i 296 
la corporal, és a dir, els àngels i el món terrenal; després, la criatura humana 
que participa de tots dos, composta d'esperit i de cos» 1. 

l. ELS ÀNGELS 

L'existència dels àngels, una veritat de fe 

328. L'existència dels éssers espirituals, no corporals, que la sagrada Escrip-
tura correntment anomena àngels, és una veritat de fe. El testimoni de l'Escrip- 150 
tura és tan clar com la unanimitat de la Tradició. 

Qui són? 

329. Sobre això, sant Agustí diu: «"Àngel" designa la funció, no la naturale
sa. Preguntes com s'anomena aquesta naturalesa? - Esperit. Preguntes la fun
ció? -Àngel. Quant a allò que és, és esperit. Quant al que fa, és àngel» 2

• Amb 
tot el seu ésser els àngels són seroidors i missatgers de Déu. Com que contem
plen «contínuament la faç del meu Pare del cel» (Mt 18,10), són «herois pode
rosos que executen les seves ordres, sempre a punt d'obeir els seus mana
ments» (SI 103,20). 

330. Com a criatures purament espirituals, els àngels tenen intel·ligència i 
voluntat. Són criatures personals3 i immortals4

. Superen en perfecció totes les 
criatures visibles. L'esclat de la seva glòria en dóna testimoni5

. 

Crist «amb tots els seus àngels» 

331. Crist és el centre del món angèlic. Els àngels són els seus àngels: 
«Quan el Fill de l'home vindrà en la seva glòria i tots els àngels amb ell...» (Mt 
25,31). Són els seus àngels, ja que foren creats per ell i per a ell: «En ell foren 291 

creades totes les coses, les del cel i les de la terra, les visibles i les invisibles, 
tant els trons, com les dominacions, els principats i les potestats; tot ha estat 
creat per ell i destinat a ell» (Col 1,16). Són encara més seus perquè els ha fet 
missatgers del seu designi de salvació: «¿ No són tots ells esperits enviats a 
servir en ministeri a favor dels qui han d'heretar la salvació?» q-ie 1,14). 

332. Des de la creació són presents6 en tota la història de la salvació. Anun
cien la salvació de prop o de lluny i serveixen el designi diví de dur-la a terme: 

l. DS 800; cf. DS 3002 i SPF 8. 2. St. Agustí, Enarratio in Psalmos 103, l, 15. 3. Cf. Pius XII: DS 
3891. 4. Cf Lc 20,36. 5. Cf. On 10,9-12. 6. Cf.Jb 38,7, on els àngels són anomenats «fills de Déu». 



86 Primera part 

tanquen el paradís terrenal1, protegeixen Lot2, salven Agar i el seu fill 3, aturen 
la mà d'Abraham4, la llei és comunicada pel seu ministeri\ condueixen el 
poble de Déu6, anuncien naixements7 i vocacions8

, assisteixen els profetes9
, 

per no citar sinó alguns exemples. Finalment, l'àngel Gabriel anuncia el nai
xement del Precursor i el de Jesús10

. 

333. Des de l'Encarnació a l'Ascensió, trobem la vida del Verb encarnat 
voltada de l'adoració i del servei dels àngels. Quan Déu «introdueix el Primo
gènit al món, diu: Que l'adorin tots els àngels de Déu» (He 1,6). En la lloança 
de l'Església ressona constantment l'himne angèlic al naixement del Crist: 
«Glòria a Déu ... » (Lc 2,14). Els àngels protegeixen la infantesa de Jesús 11

• El 
559 serveixen al desert12, el conforten en l'agonia13

, llavors que l'haurien pogut 
salvar de les mans dels enemics14, com en altre temps van salvar Israel 15

. Tam
bé són els àngels els qui «evangelitzen» (Lc 2, 10) la Bona Nova de l'Encarna
ció16 i de la Resurrecció17 del Crist. També els àngels seran presents a l'hora 
del retorn del Crist que anuncien18

, al servei del seu judici19. 

Els àngels en la vida de l'Església 

334. Ací i allà la vida de l'Església es beneficia de l'ajuda misteriosa i pode
rosa dels àngels2º. 

1138 335. En la litúrgia, l'Església s'afegeix als cors dels àngels per adorar Déu 
tres vegades sant21, i invoca la seva assistència. Així ho fa en l'In Paradisum 
deducant te angeli ... del ritual de difunts, o també en l' «Himne dels queru
bins» de la litúrgia bizantina, quan celebra particularment la memòria d'al
guns àngels determinats, com sant Miquel, sant Gabriel, sant Rafael i els àn
gels de la guarda. 

1020 336. Des de l'inici22 fins al traspàs23
, la vida humana és voltada de la guar

da24 i la intercessió25 dels àngels, alguns dels quals «tenen encarregada, ca
dascun, la guarda d'un sol fidel per guiar-lo a la vida» 26

• El cristià, ja en aquest 
món, participa, per la fe, en la societat benaurada dels àngels i dels homes 
units a Déu. 

II. EL MÓN VISIBLE 

290 337. Déu mateix va crear el món visible, amb tota la seva riquesa, la seva 
diversitat i el seu ordre. L'Escriptura presenta l'obra del Creador simbòlica-

, . Cf. Gn 3,24. 2. Cf. Gn 19. 3. Cf. Gn 21 ,17. 4. Cf. Gn 22,11. 5. Cf. Ac 7,53. 6. Cf. Ex 
23 ,20-23. 7. Cf.Jt13. 8. Cf.Jt6,ll-24; Is6,6. 9. Cf. 1R19,5. 10. Cf. Lcl ,11.26. 11. Cf. Mt 
1,20; 2,13.19. 12. Cf. Me 1,12; Mt 4,11. 13. Cf. Le 22,43. 14. Cf. Mt 26,53. 15. Cf. 2M 10,29-
30; 11 ,8. 16. Cf. Le 2,8-14. 17. Cf. Me 16,5-7. 18. Cf. Ae 1,10-11 . 19. Cf. Mt 13,41; 24,31; Lc 
12,8-9. 20. Cf. Ae 5,18-20; 8,26-29; 10,3-8; 12,6-11; 27,23-25. 21. MR, «Sanctus». 22. Cf. Mt 
18,10. 23. Lc 16,22. 24. Cf. Sl 34,8; 91,10-13. 25. Cf.Jb 33,23-24; Za 1,12; Tb 12,12. 26. St. 
Basili, Eun. 3. l. 
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ment com un conjunt de sis dies de «treball» diví que s'acaben amb el «repòs» 
del setè dia (Gn 12,1-2,4). Sobre la creació, el text sagrat ensenya unes veritats 
que Déu va revelar per la nostra salvació1

, les quals permeten de «conèixer la 
naturalesa íntima de les criatures, el seu valor i la seva ordenació a la lloança 
de Déu»2

: 293 

338. No hi ha res que no degui la seva existència a Déu creador. El món va 
començar quan la paraula de Déu el va treure del no-res. Tots els éssers exis-
tents, tota la natura, tota la història humana, tenen l'arrel en aquest esdeveni- 297 
ment primordial: és la gènesi amb què el món es va constituir i el temps va 
començar3

• 

339. Cada criatura té la seva bonesa i la seva perfecció pròpies. Per cada 2501 
obra dels «sis dies» es diu: «I Déu veié que estava bé». «Pel mateix fet de la 
creació, totes les coses estan dotades de la pròpia fermesa, veritat, bonesa, lleis 
pròpies i ordre»4

. Les diverses criatures, volgudes en llur propi ésser, reflec- 299 
teixen, cadascuna a la seva manera, un raig de la saviesa i de la bondat infinites 
de Déu. Per això l'home ha de respectar la bonesa pròpia de cada criatura, per 
evitar un ús desordenat de les coses amb menyspreu del Creador i amb conse- 266 
qüències nefastes per als homes i el seu entorn. 

340. Lcl interdependència de les criatures és volguda per Déu. El sol i la 1937 
lluna, el cedre i la flor més petita, l'àguila i el pardal: l'espectacle de tantes 
diversitats i desigualtats significa que cap criatura no es basta a ella mateixa. 
Existeixen en dependència les unes de les altres, per completar-se mútuament 
en un servei mutu. 

341. Lcl bellesa de l'univers. L'ordre i l'harmonia del món creat són el resul
tat de les diferències dels éssers i de les relacions que hi ha entre ells. L'home 
les descobreix progressivament com a lleis de la natura. Són l'admiració dels 283 
savis. La beutat de la creació reflecteix la bellesa infinita del Creador. Ha d'ins-
pirar el respecte i la submissió de l'enteniment i de la voluntat de l'home. 2500 

342. Lcl jerarquia de les criatures s'expressa amb l'ordre dels «sis dies», 
que va del menys perfecte al més perfecte. Déu estima totes les seves criatu- 310 
res5 i té cura de cadascuna, fins dels moixons. Tanmateix, Jesús va dir: «Valeu 
més que no pas molts ocells» (Lc 12,6-7). I també: «Un home val més que una 
ovella» (Mt 12,12). 

343. L'home és el cimal de l'obra de la creació. El text inspirat ho dóna a 355 
entendre distingint netament la creació de l'home i la de les altres criatures6

. 

l. Cf. Cf. DV 11. 2. Cf. LG 36. 3. Cf. St. Agustí, Gen. Man. l , 2, 4. 4. GS 36 § 2. 5. Cf. Sl 
145,9. 6. Cf. Gn 1,26. 
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344. Hi una solidaritat entre totes les criatures. Ve del fet que totes tenen el 
mateix Creador i que totes s'ordenen a la seva glòria: 

Sigueu, Senyor, sempre lloat de tota criatura, 
principalment del germà sol, 
per qui ens doneu la llum del dia. 
És bell i radiant, amb tanta d'esplendor, 
que de vós, Altíssim, ens és un signe clar. 

Lloat sigueu, Senyor, per la germana aigua, 
que és tan útil i humil, preciosa i casta ... 

Lloat sigueu, Senyor, per la nostra germana mare terra, 
que ens nodreL-x i ens governa, 
i dóna fruits, flors de colors i herbes ... 
Lloeu i beneïu el meu Senyor, doneu-li gràcies, 
serviu-lo amb gran humilitat1. 

2168 345. El Sàbat, fi de l'obra dels «sis dies». El text sagrat diu: «Déu acabà la 
seva obra el dia sisè» i així «quedaren acabats el cel i la terra», i Déu, el setè 
dia, descansà, i va santificar i beneir aquell dia ( Gn 2, 1-3). Aquestes paraules 
inspirades són riques d'ensenyaments saludables: 

2169 346. Déu ha posat en la creació un fonament i unes lleis que romanen 
estables2

• El creient hi podrà recolzar amb confiança. Li serviran de signe i 
penyora de la fidelitat incommovible de l'aliança de Déu3

. Per la seva banda, 
l'home haurà de mantenir-se fidel a aquest fonament i haurà de respectar les 
lleis que el Creador hi ha inscrit. 

1145-1152 347. La creació és feta amb vista al Sàbat, i doncs al culte i a l'adoració de 
Déu. El culte està inscrit en l'ordre de la creació4

• «Que res no s'anteposi al 
culte de Déu», diu la regla de sant Benet, indicant així l'ordre just de les 
preocupacions humanes. 

2172 348. El Sàbat és al cor de la llei d'Israel. Guardar els manaments és corres
pondre a la saviesa i a la voluntat de Déu expressades amb la seva obra de 
creació. 

2174 349. El dia vuitè. Però, pel que es refereix a nosaltres, ha sorgit un nou dia: 
el dia de la Resurrecció del Crist. El setè dia acaba la primera creació. El dia 

1046 vuitè comença la nova creació. Així l'obra de la creació culmina en l'obra més 
gran de la Redempció. La primera creació troba el seu sentit i la seva culmina
ció en la nova creació en el Crist, la resplendor de la qual supera la de la 
primera5. 

l. St. Francesc d'Assís, cànt. 2. Cf. He 4,3-4. 3. Cf. Jr 31,35-37; 33,19-26. 4. Cf. Gn 
1,14. 5. Cf. MR, Vetlla pasqual 24: pregària després de la primera lectura. 
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EN RESUM 

350. Els àngels són criatures espirituals que glorifiquen Déu sense parar i 
serveixen els seus designis salvifics sobre les altres criatures: « Els àn
gels concorren a tot allò que és bo per a nosaltres» 1 . 

351. Els àngels envolten el Crist1 el seu Senyor. El serveixen particularment 
en l 'acompliment de la seva missió salvífica envers els homes. 

352. L 'Església venera els àngels que l 'ajuden en el seu pelegrinatge terre
nal i protegeixen les persones. 

353. Déu ha volgut la diversitat de les seves criatures i la seva bonesa prò
pia1 la seva interdependència i el seu ordre. Ha destinat totes les cria
tures materials al bé del llinatge humà. L 'home -i tota la creació a 
través d 'ell- està destinat a la glòria de Déu. 

354. Respectar les lleis inscrites en la creació i les relacions que deriven de 
la naturalesa de les coses, és un principi de saviesa i un fonament de 
la moral. 

PARÀGRAF 6 L'home 

355. «Déu creà l'home a la seva imatge, el creà a la imatge de Déu; creà 1700 
l'home i la dona» (Gn 1,27). L'home ocupa un lloc únic a la creació: és «a 343 
imatge de Déu» (I); en la seva pròpia naturalesa uneix el món espiritual i el 
món material CII); és creat home i dona (III); Déu va fer-lo amic seu (IV). 

I. «A IMATGE DE DÉU» 

356. De totes les criatures visibles, només l'home és «capaç de conèixer i 
d'estimar el seu Creador»2; és «l'única criatura sobre la terra que Déu ha vol-
gut per ella mateixa»3; només ell és cridat a participar, pel coneixement i 1703, 2258 
l'amor, a la vida de Déu. Per aquest fi ha estat creat i aquesta és la raó fona-
mental de la seva dignitat: 225 

Per quina raó heu elevat l'home a una dignitat tan alta? L'amor inestimable 
pel qual heu mirat en vós mateix la vostra criatura i us enamorat d 'ella; per 
amor l'heu creada, i per amor li heu donat un ésser capaç de tastar el vostre 
Bé etern4

. 295 

357. Perquè ha estat creat a imatge de Déu, l'individu humà té la dignitat de 
persona, no és sols una cosa qualsevol, sinó algú. És capaç de conèixer-se, de 1935 

l. St. Tomàs d'A., s . th. l, 114, 3 ad 3. 2. GS 12, § 3. 3. GS 24, § 3. 4. Sta. Caterina de Siena, 
dial. 4, 13. 
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posseir-se i de donar-se lliurement i entrar en comunió amb altres persones. 
1877 És cridat, per gràcia, a una aliança amb el seu Creador, a oferir-li una resposta 

de fe i d'amor que ningú més no pot donar en lloc seu. 

299 358. Déu ho ha creat tot per a l'home1
, però l'home ha estat creat per servir 

901 i estimar Déu i per oferir-li tota la creació: 

1701 

388, 411 

225,404, 

775 
831, 842 

Qui és, doncs, l'ésser que va venir a l'existència voltat de tanta consideració? 
És l'home, gran i admirable figura viva, més preciosa als ulls de Déu que tota 
la creació plegada. És l'home. Per ell existeixen el cel i la terra, el mar i la 
totalitat de la creació, i per la seva salvació -tan important l'ha considerada 
Déu- no va plànyer el seu Fill únic. Déu constantment ho ha posat tot en joc 
per elevar l'home fins a ell i fer-lo seure a la seva dreta2

• 

359. «En realitat, el misteri de l'home no s'aclareix veritablement sinó en el 
misteri de Verb encarnat»3

: 

Sant Pau ens ensenya que hi ha dos homes a l'origen de la humanitat: Adam i 
el Crist... El primer, diu ell, va ser creat com un ésser humà que ha rebut la 
vida; el darrer és un ésser espiritual que dóna la vida. El primer va ser creat 
pel darrer, del qual va rebre l'ànima que el fa viure ... El segon Adam va es-
tampar la seva imatge en el primer Adam quan va modelar-lo. D'aquí ve que 
aquest segon Adam ha assumit el paper del primer i n'ha rebut el nom, a fi de 
no deixar perdre aquell que havia creat a la seva imatge. Primer Adam i darrer 
Adam: el primer va començar i el darrer no acabarà. Perquè el darrer és en 
realitat el primer, tal com ell mateix va dir: «Jo sóc el Primer i el Darrer» 4. 

360. Gràcies a la comunitat d'origen el llinatge humà forma una unitat. 
Déu «va fer sortir d'un de sol tot el llinatge dels homes, perquè habitessin 
damunt tota la faç de la terra» (Ac 17,26)5

: 

Visió meravellosa que ens fa contemplar el llinatge humà en la unitat del seu 
origen en Déu (. .. ); en la unitat de la seva naturalesa composta semblantment 
en tots d'un cos material i d'una ànima espiritual; en la unitat del seu fi imme
diat i de la seva missió en el món; en la unitat del seu habitatge: la terra , dels 
béns de la qual tots els homes, per dret de naturalesa, poden servir-se per 
sostenir i desenrotllar la vida; unitat del seu fi sobrenatural: Déu mateix, vers 
al qual tots han de tendir; en la unitat dels mitjans per atènyer aquest fi; (. .. ) 
en la unitat del seu rescat que el Crist va realitzar per tots6

. 

1939 361. «Aquesta llei de solidaritat humana i de caritat»7
, sense excloure la 

rica varietat de persones, de cultures i de pobles, ens assegura que tots els 
homes són verament germans. 

l. Cf. GS 12, § l; 24, § 3; 39, § l. 2. St.Joan Crisòstom, serm. in Gen. 2, l. 3. GS 22 § l. 4. St. 
Pere Crisòleg, serm. 117. 5. Cf. Tb 8,6. 6. Pius XII, enc. «Summi pontificatus»; cf. NA 
l. 7. Ibid. 
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II. « UN ÉSSER DE COS I ÀNIMA» 

362. La persona humana, creada a imatge de Déu, és un ésser a la vegada 
corporal i espiritual. El relat bíblic expressa aquesta realitat amb un llenguatge 1146, 2332 
simbòlic, quan afirma que «Déu formà l'home amb la pols de la terra, bufant li 
va fer entrar en el nas un alè de vida, i l'home esdevingué un ésser viu» ( Gn 
2,7). Tot l'home sencer és, doncs, volgut per Déu. 

363. Sovint, el terme ànima designa en la sagrada Escriptura la vida huma- 1703 
na1 o tota la persona humana2

. Però també significa allò que hi ha de més 
íntim en l'home3 i de més valor4

• És per això que és sobretot imatge de Déu: 
«ànima» significa el principi espiritual en l'home. 

364. El cos de l'home participa de la dignitat de la «imatge de Déu»: és cos 1004 
humà precisament perquè l'anima una ànima espiritual, i és tota la persona 
humana sencera la qui és destinada a esdevenir, en el Cos del Crist, el temple 
de l'Esperit Sant5

• 

L'home, un en cos i ànima, per la seva mateixa condició corporal, aplega en ell 
els elements del món material, talment que, per mitjà d'ell, atenyen el seu cim 
i aixequen la veu per lloar lliurement el Creador. D'aquí que no li és permès a 
l'home de menysprear la seva vida corporal, sinó que, al contrari, té obligació 
de considerar el seu cos bo i digne d 'honor, ja que ha estat creat per Déu i ha 2289 
de ser ressuscitat el darrer dia6

. 

365. La unitat de l'ànima i del cos és tan profunda que hem de considerar 
l'ànima com la «forma» del cos7

; és a dir, gràcies a l'ànima espiritual el cos, 
constituït de matèria, és un cos humà i viu; l'esperit i la matèria en l'home no 
són dues naturaleses unides, sinó que la seva unió forma una naturalesa única. 

366. L'Església ensenya que cada ànima espiritual és immediatament creada 
per Déu8 -no és «produïda» pels pares-; ens ensenya també que és immor-
tal9: no mor quan se separa del cos en morir la persona, i s'unirà de nou al cos 1005, 997 
en la resurrecció final. 

367. De vegades trobem que es fa distinció entre l'ànima i l'esperit. Sant Pau 
prega perquè tot el nostre ésser, «l'esperit, l'ànima i el cos» (lTe 5,23), es conser- 2083 
vin irreprensibles a l'hora de l'adveniment del Senyor (l Te 5,23). L'Església ense-
nya que aquesta distinció no introdueix cap dualitat en l'ànima1º. «Esperit» signi-
fica que l'home és ordenat des de la seva creació al seu fi sobrenatural11 i que la 
seva ànima és capaç de ser elevada gratuïtament a la comunió amb Déu 12

. 

l. Cf. Mt 16,25-26; Jn 15,13. 2. Cf. Ac 2,41. 3. Cf. Mt 26,38; Jn 12,27. 4. Cf. Mt 10,28; 2M 
6,30. 5. Cf. lCo 6,19-20; 15,44-45. 6. GS 14, § l. 7. Cf. Ce. Viena el 1312: DS 902. 8. Cf. Pius 
XII , enc. «Humani generis», 1950: DS 3896; SPF 8. 9. Cf. Ce. Laterà V el 1513: DS 1440. 10. Cf. 
Ce. Constantinoble N el 870: DS 657. 11. Cf. Ce. Vaticà I: DS 3005; cf. GS 22, § 5. 12. Cf. Pius 
XII, ene. «Humani generis», 1950: DS 3891. 
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368. La tradició espiritual de l'Església insisteix també en el cor, en el sentit 
bíblic de «fons de l'ésser» Or 31,33), on la persona es decideix o no per Déu 1. 

III. «ELS CREÀ HOME I DONA» 

Igualtat i diferència volgudes per Déu 

369. L'home i la dona són creats, és a dir, són volguts per Déu: en una 
igualtat perfecta en tant que persones humanes, d'una part, i, de l'altra, en el 
seu ésser respectiu d'home i de dona. «Ser home», «ser dona», són realitats 
bones, volgudes per Déu: l'home i la dona tenen una dignitat inamissible, que 
els ve immediatament de Déu creador2

• L'home i la dona són, amb una matei
xa dignitat, «a imatge de Déu». En el seu «ser home» i «ser dona» reflecteixen 
la saviesa i la bondat del Creador. 

370. Déu no és de cap manera a imatge de l'home. No és ni home ni dona. 
42, 239 Déu és esperit pur, en el qual no hi ha lloc per a la diferència de sexes. Però 

les «perfeccions» de l'home i de la dona reflecteixen alguna cosa de la infinita 
perfecció de Déu: les d'una mare3 i les d'un pare i espòs4

. 

«L'un per a l'altre», «una unitat de dos» 

371. · Creats junts l'home i la dona, Déu vol que siguin l'un per a l'altre. La 
1605 Paraula de Déu ens ho fa entendre amb diverses traces del text sagrat: «No està 

bé que l'home estigui sol; li faré qui li faci costat per ajudar-lo» (Gn 2,18). Cap 
dels animals no pot ser un company adequat per a l'home (Gn 2,19-20). La 
dona que Déu «afaiçona» de la costella extreta de l'home, provoca de part 
d 'aquest, quan li és presentada, un crit d 'admiració, una exclamació d'amor i 
de comunió: «És os dels meus ossos i carn de la meva carn» (Gn 2,23). L'home 
descobreix la dona com un altre «jo», de la mateixa humanitat. 

372. L'home i la dona són «l'un per a l'altre», no perquè Déu els fes «a 
mitges» o «incomplets». Els va crear per a una comunicació de persones, en la 
qual cadascun pot ser «ajuda» per a l'altre, ja que alhora són iguals com a 
persones ( «os dels meus ossos ... ») i complementaris com a masculí i femení. 
En el matrimoni, Déu els uneix de manera que, formant «una sola carn» ( Gn 
2,24), puguin transmetre la vida humana: «Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, 

1652, 2366 ompliu la terra» (Gn 1,28). Transmetent la vida humana als seus descendents, 
l'home i la dona, com esposos i pares, col·laboren d'una manera única a l'obra 
del Creador5. 

l. Cf. Dt 6,5; 29,3; Is 29,13; Ez 36,26; Mt 6,21 ; Lc 8,15; Rm 5,5. 2. Cf. Gn 2,7.22. 3. Cf. Is 49,14-15; 
66,13; Sl 131,2-3. 4. Cf. Os 11,1-4;Jr 3,4-19. 5. Cf. GS 50, § l. 
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373. Dins el designi de Déu, l'home i la dona tenen la vocació de «domi-
nar» la terra (Gn 1,28) com a «administradors» de Déu. Aquesta sobirania no 307 
ha de ser un domini arbitrari i destructiu. A imatge del Creador «que estima 2415 
tot allò que existeix» (Sa 11,24), l'home i la dona són cridats a participar en la 
providència divina sobre les altres criatures. D'aquí neix la seva responsabili-
tat pel món que Déu els ha confiat. 

IV. L'HOME AL PARADÍS 

374. El primer home no sols va ser creat bo, sinó que fou establert en una 
amistat amb el Creador i en una harmonia amb ell mateix i amb la creació cir- 54 
cumdant que només seria superada per la glòria de la nova creació en el Crist. 

375. L'Església, interpretant d'una manera autèntica el simbolisme del 
llenguatge bíblic a la llum del Nou Testament i de la Tradició, ensenya que els 
nostres primers pares Adam i Eva van ser constituïts en un estat «de santedat i 
de justícia original»1

. Aquesta gràcia de la santedat original era una «partici- 1997 
pació de la vida divina» 2

• 

376. Per la irradiació d'aquesta gràcia, totes les dimensions de la vida de 
l'home eren confortades. Mentre mantingués la intimitat amb Déu, l'home no 
havia de morir3

, ni sofrir4
. L'harmonia interior de la persona humana, l'harmo-

nia entre l'home i la dona5 i l'harmonia entre la primera parella i tota la crea- 1008, 1502 
ció constituïa l'estat que anomenem «justícia original». 

377. La «sobirania» del món que Déu havia concedit a l'home des delco
mençament, es realitzava, sobretot, en l'home, com un domini d'ell mateix. 
L'home era intacte i ordenat en tot el seu ésser, lliure de la triple concupiscèn- 2514 
cia6 que el sotmet als plaers dels sentits, a la cobejança dels béns terrenals i a 
l'afirmació de si mateix contra els imperatius de la raó. 

378. El signe de la familiaritat amb Déu és que Déu el col·locà al paradís7
• 2415 

Hi vivia «per conrear-lo i guardar-lo» (Gn 2,15): el treball no és un càstig8
, 

sinó la col·laboració de l'home i de la dona amb Déu en el perfeccionament 242 7 

de la creació visible. 

379. Tota aquesta harmonia de la justícia original, que Déu destinava a 
l'home, es va perdre amb el pecat dels nostres primers pares. 

EN RESUM 

380. Senyor, « heu creat l 'home a la vostra imatge i li heu confiat tot l 'uni
vers, perquè, en servir-vos a vós, que sou el Creador, dominés totes les 
coses creades» 9• 

l. Ce. Trento: DS 1511. 2. LG 2. 3. Cf. Gn 2,17; 3,19. 4. Cf. Gn 3,16. 5. Cf. Gn 
2,25. 6. Cf. lJn 2,16. 7. Cf. Gn 2,8. 8. Cf. Gn 3,17-19. 9. MR, Pregària eucarística IV, 118. 
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381. L'home és predestinat a reproduir la imatge del Fill de Déu fet home 
-«imatge del Déu invisible» (Col 1,15)- perquè el Crist sigui el pri
mogènit d'una multitud de germans i germanes1 

382. L'home és «un en cos i ànima»2
. La doctrina de lafe afirma que l'àni

ma espiritual i immortal és creada immediatament per Déu. 

383. «Déu no va crear l'home sol, ja que des del començament «els va 
crear home i dona » (Gn 1,27), l'associació dels quals va constituir la 
primera forma d'una comunió de persones »3

• 

384. La revelació ens fa conèixer l 'estat de santedat i de justícia original de 
l'home i de la dona abans del pecat: de la seva amistat amb Déu 
derivava la felicitat del paradís. 

PARÀGRAF 7 La caiguda 

385. Déu és infinitament bo i totes les seves obres són bones. Però ningú 
no s'escapa de l'experiència del sofriment, dels mals de la naturalesa - que 

309 apareixen com lligats als límits propis de les criatures - i, sobretot, de la 
qüestió del mal moral. D'on ve el mal? «Cercava d'on ve el mal i no hi trobava 
sortida», diu sant Agustí4, i aquesta recerca dolorosa només trobaria sortida en 

457 la seva conversió al Déu vivent. «El misteri de la impietat» (2Te 2,7) només 
s'il·lumina amb «el misteri de la pietat» (lTm 3,16). La revelació de l'amor de 
Déu en Jesucrist ha manifestat a la vegada l'extensió del mal i la sobreabun-

1848 dància de la gràcia5
. Per tant, hem de considerar la qüestió de l'origen del mal 

539 fixant la mirada de la fe només en aquell únic que el va vèncer6
. 

I. ON ABUNDÀ EL PECAT, SOBREABUNDÀ LA GRÀCIA 

La realitat del pecat 

386. El pecat és present en la història de l'home: fóra inútil de voler-lo 
ignorar o de donar altres noms a aquesta realitat obscura. Per mirar de com-

1847 prendre què és el pecat, cal reconèixer d'antuvi el lligam profund de l'home 
amb Déu. Fora d 'aquesta relació, no desemmascararíem la veritable identitat 
del mal del pecat com a refús i oposició frontal amb Déu, amb tot el seu pes 
persistent damunt la vida de l'home i de la història. 

387. La realitat del pecat, i més particularment del pecat dels orígens, no
més rep llum de la Revelació divina. Sense aquest coneixement que Déu ens 

l. Cf. Ef 1,3-6; R.m 8,29. 2. GS 14, § l. 3. GS 12, § 4. 4. conf. 7, 7, 11. 5. Cf. R.m 5,20. 6. Cf. 
Lc 11,21-22 ;Jn 16,11 ; lJn 3,8. 
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dóna, no podríem reconèixer clarament el pecat, i ens sentiríem temptats a 
explicar-lo únicament com una immaduresa, una feblesa psicològica, un 1848 
error, la conseqüència necessària d'una estructura social inadequada, etc. No-
més amb el coneixement del designi de Déu sobre l'home podem compren-
dre que el pecat és un abús de la llibertat que Déu dóna a les persones crea- 1739 
des perquè puguin estimar-lo i estimar-se mútuament. 

El pecat original, una veritat essencial de la fe 

388. Amb el progrés de la Revelació s'aclareix també la realitat del pecat. 431 
Per més que el poble de Déu de l'Antic Testament hagués considerat el dolor 
de la condició humana a la llum de la història de la caiguda que ens conta el 208 

Gènesi, no podia copsar el sentit últim d'aquesta història, que únicament es fa 
palès a la llum de la mort i la resurrecció de Jesucrist1. Cal conèixer el Crist 359 
com la font de la gràcia per reconèixer Adam com la font del pecat. L'Esperit 
Sant, enviat pel Crist ressuscitat, va venir a «deixar el món convicte de pecat» 729 
On 16,8) tot revelant aquell que n'és el Redemptor. 

389. La doctrina del pecat original és, per dir-ho així, el «revers» de la Bona 
Nova que Jesús és el Salvador de tots els homes, que tots tenen necessitat de 422 
salvació i que la salvació s'ofereix a tots gràcies al Crist. L'Església, que té el 
sentit del Crist2

, sap perfectament que no podem entendre la revelació del 
pecat original sense tenir present el misteri del Crist. 

Per llegir la narració de la caiguda 

390. La narració de la caiguda ( Gn 3) utilitza un llenguatge imatjat, però 289 
afirma un esdeveniment primordial, un fet que va tenir lloc al començament 
de la història de l'home3. La Revelació ens dóna la certesa de fe que tota la 
història humana està senyalada amb la falta original lliurement comesa pels 
nostres primers pares4. 

II. IA CAIGUDA DELS ÀNGELS 

391. Darrera la desobediència dels nostres primers pares hi ha una veu 
seductora, oposada a Déu5

. que per enveja els va fer caure en la mort6
. L'Es- 2538 

criptura i la Tradició de l'Església veuen en aquest ésser un àngel caigut, ano-
menat Satanàs o diable7

. L'Església ensenya que primer era un àngel bo, creat 
per Déu. «El diable i els altres dimonis, Déu va crear-los naturalment bons, 
però ells es van tornar dolents» 8• 

l . Cf. Rm 5,12,21. 2. Cf. lCo 2,16. 3. Cf. GS 13, § l. 4. Cf. Ce. Trento: DS 1513; Pius XII: DS 
3897; Pau VI, discurs 11 juliol 1966. 5. Cf. Gn 3,1-5. 6. Cf. Sa 2,24. 7. Cf. Jn 8,44; Ap 
12,9. 8. Ce. Laterà N el 1215: DS 800. 
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1850 392. L'Escriptura parla d 'un pecat d 'aquests àngels1 aquesta «caiguda» 
consisteix en l'elecció lliure d 'aquests esperits creats. Radicalment i irrevoca
blement van refusar Déu i el seu Regne. Trobem un reflex d'aquesta rebel·lió 
en les paraules del temptador als nostres primers pares: «Sereu com Déu» 

2482 (Gn 3,5). El diable és «pecador des del començament» (lJn 3,8) i «pare de la 
mentida» (Jn 8,44). 

l 033-103 7 393. Pel caràcter irrevocable de l'elecció dels àngels, i no pas per falta de la 
infinita misericòrdia de Déu, el seu pecat no pot aconseguir el perdó: «Per a 
ells, després de la caiguda, no hi va haver possibilitat de penediment, com 

1022 tampoc no n'hi ha per als homes després de la mort»2
• 

394. L'Escriptura dóna testimoni de la influència nefasta d 'aquell que Je-
538-540 sús anomena «homicida des del principi» (Jn 8,44). Fins va intentar de des-

550 viar Jesús de la missió rebuda del Pare3
• «És per això que s'ha manifestat el Fill 

de Déu, per destruir les obres del diable» (lJn 3,8). La més greu en conse-
2846-2849 qüències d 'aquestes obres va ser la seducció enganyosa que va induir l'home 

a desobeir Déu. 

309 395. Tanmateix el poder de Satanàs no és infinit. No és més que una criatura 
-poderosa, això sí, pel fet de ser un esperit pur, però no passa de criatura. No 
pot impedir l'edificació del Regne de Déu. Encara que Satanàs actuï en el món 
per odi contra Déu i el seu Regne en Jesucrist, i ni que la seva acció causi danys 

1673 terribles -de naturalesa espiritual i, indirectament, també en la natura física-, 
pel que fa a cada home i a la societat, aquesta acció és permesa per la divina 

412 providència que, amb força i amb suavitat, dirigeix la història de l'home i del 
món. La permissió divina de l'activitat diabòlica és un gran misteri, però «sa-

2850-2854 bem que Déu col·labora en tot per al bé d'aquells qui l'estimen» (Rm 8,28). 

III. EL PECAT ORIGINAL 

La prova de la llibertat 

1730 396. Déu va crear l'home a la seva imatge i va constituir-lo en la seva amis
tat. Criatura espiritual, l'home només pot viure aquesta amistat amb una lliure 

311 submissió a Déu. Això és el que ensenya la prohibició feta a l'home de men
jar la fruita de l'arbre del coneixement del bé i del mal, «perquè, si un dia en 
menges, moriràs» (Gn 2,17). «L'arbre del coneixement del bé i del mal» (Gn 
2, 17) evoca simbòlicament el límit infranquejable que l'home, en tant que 

301 criatura, ha de reconèixer lliurement i ha de respectar amb confiança. L'home 
depèn del Creador; està sotmès a les lleis de la creació i a les normes morals 
que regulen l'ús de la llibertat. 

l. Cf. 2Pe 2,4. 2. St. Joan Damascè, f. o. 2, 4. 3. Cf. Mt 4,1-11. 
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El primer pecat de l'home 

397. L'home, temptat pel diable, va deixar morir dintre el seu cor la con- 1707, 2541 
fiança envers el Creador1 i, abusant de la seva llibertat, va desobeir el mana-
ment de Déu. En això va consistir el primer pecat de l'home2

• Tot pecat, des- 1850 
prés d'això, serà una desobediència a Déu i una manca de confiança en la 215 
seva bondat. 

398. En aquest pecat, l'home es va preferir ell a Déu i, en conseqüència, va 
menysprear Déu: va fer l'elecció d'ell mateix contra Déu, contra les exigèn-
cies del seu estat de criatura i, en definitiva, contra el seu propi bé. Constituït 2084 
en un estat de santedat, l'home era destinat a ser plenament «divinitzat» per 
Déu en la glòria. Per la seducció del diable, va voler «ser com Déu»3, però 2113 
«sense Déu, i enfront de Déu, i no pas segons Déu»4. 

399. L'Escriptura fa veure les conseqüències dramàtiques d'aquesta pri
mera desobediència. Adam i Eva perden immediatament la gràcia de la san
tedat original5. Tenen por de Déu6

, del qual es van formar una imatge falsa, 
com d'un Déu gelós de les seves prerrogatives7

• 

400. L'harmonia en què vivien, establerta gràcies a la justícia original, va 
ser destruïda. El domini de les facultats espirituals de l'ànima sobre el cos es 
va trencar8

. La unió de l'home i la dona és sotmesa a tensions9
: les seves 

relacions es van danyar amb l'ambició i l'esperit de domini10
. Es trenca l'har- 1607 

monia amb la creació visible, que es fa estrangera i hostil a l'home11
• A causa 2514 

de l'home, la creació és sotmesa a «servitud de corrupció» (Rrn 8,20). I, fi
nalment, va venir la conseqüència explícitament anunciada per al cas que 
desobeís12

: «Tornaràs a la terra, que és d'on has estat tret» (Gn 3,19). Va en-
trar la mort a la història de la humanitat13

• 602, 1008 

401. Després del primer pecat, una veritable «invasió» del pecat va inun- 1865 
dar el món: el fratricidi de Caín contra Abel14; la corrupció universal com a 
conseqüència del pecat15

; així mateix, en la història d'Isr1el, el pecat es mani- 2259 
festa sovint com infidelitat al Déu de l'Aliança i com una transgressió de la 
Llei de Moisès, i encara, després de la redempció del Crist, entre els cristians, 
el pecat es manifesta de moltes maneres16

. L'Escriptura i la Tradició de l'Es-
glésia no paren de recordar la presència i la universalitat del pecat en la 
història de l'home: 1739 

L'experiència ens confirma allò que la revelació divina ens descobreix. L'ho-
me, si dóna una mirada a la intimitat del seu cor, es descobrirà igualment 

l. Cf.Gn3,1-11. 2. Cf. Rm5,19. 3. Cf.Gn3,5. 4. St.Màxim elConfessor, ambig. 5. Cf.Rm 
3,23. 6. Cf. Gn 3,9-10. 7. Cf. Gn 3,5. 8. Cf. Gn 3,7. 9. Cf. Gn 3,11-13. 10. Cf. Gn 
3,16. 11. Cf. Gn 3,17.19. 12. Cf. Gn 2,17. 13. Cf. Rrn 5,12. 14. Cf. Gn 4,3-15. 15. Cf. Gn 
6,5.12; Rm 1,18-32. 16. Cf. lCo 1-6; Ap 2-3. 
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inclinat al mal, enfonsat en molts mals que no poden venir dei seu Creador, 
que és bo. Negant-se sovint a reconèixer Déu com el seu principi, l'home 
trenca l'ordre que l'orientava cap al seu últim fi i, al mateix temps desfà l'har
monia amb ell mateix, amb els altres homes i amb tota la creació1

. 

Conseqüències del pecat d'Adam per a la humanitat 

402. Tots els homes es troben implicats en el pecat 'd 'Adam. Sant Pau ho 
afirma: «Per la desobediència d 'un sol home, la multitud ( és a dir, tots els 
altres homes), fou constituïda pecadora» (Rm 5,19): «Així com per un sol 
home va entrar el pecat al món, i pel pecat la mort, així la mort s'estengué a 
tots els homes, perquè tots pecaren ... » (Rm 5,12). A la universalitat del pecat i 

430, 605 de la mort l'Apòstol oposa la universalitat de la salvació pel Crist: «Així com 
per la falta d 'un de sol passà a tots els homes la culpa per a ser condemnats, 
així també per la justícia d'un de sol ha passat a tots els homes la gràcia que els 
durà a la justícia de la vida» (Rm 5,18). 

403. Seguint la doctrina de sant Pau, l'Església ha ensenyat sempre que la 
2606 misèria immensa que aclapara els homes i la seva inclinació al mal i a la mort 

no es poden entendre sense la seva relació amb el pecat d'Adam i el fet que 
ens va transmetre un pecat del qual tots naixem afectats i que és «mort de 
l'ànima» 2

. Per raó d'aquesta certesa de fe, l'Església administra el baptisme per 
1250 a la remissió dels pecats fins i tot als nadons que no han pogut cometre cap 

pecat personal3. 

404. Com ha pogut arribar a ser, el pecat d'Adam, el pecat de tots els seus 
descendents? Tota la humanitat és en Adam «com l'únic cos d'un home únic» 4. 

En virtut d'aquesta «unitat del llinatge humà», tots els homes són implicats en 
360 el pecat d'Adam, com tots són implicats en la justícia del Crist. Ara, la transmis

sió del pecat original és un misteri que no podem comprendre del tot. Però 
sabem per la Revelació que Adam havia rebut la santedat i la justícia originals 
no pas per a ell tot sol, sinó per a tota la naturalesa humana. Cedint al tempta-

50 dor, Adam i Eva van cometre un pecat personal, però aquest pecat afecta la 
naturalesa humana, que ells van transmetre en un estat decaigu-t5. És un 
pecat que serà transmès per propagació a tota la humanitat, és a dir, per la 
transmissió d'una naturalesa humana privada de la santedat i de la justícia 
originals. Per això el pecat original s'anomena «pecat» en sentit analògic: és 
un pecat «contret» i no pas «comès», un estat i no un acte. 

405. Bé que propi de cadascú6
, el pecat original no té un caràcter de falta 

personal en cap descendent d'Adam. És la privació de la santedat i de la justícia 

l. GS 13, § l. 2. Cf. Ce. Trento: DS 1512. 3. Cf. Ce. Trento: DS 1514. 4. St. Tomàs d'A , mal. 4, 
l. 5. Cf. Ce. Trento: DS 1511-1512. 6. Cf. Ce. Trento: DS 1513. 
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originals; però la naturalesa humana no n'ha resultat corrompuda totalment: 
ha estat ferida en les seves forces naturals, sotmesa a la ignorància, al sofri-
ment i a l'imperi de la mort, i inclinada al pecat (aquesta inclinació al mal és 2515 
anomenada «concupiscència»). El baptisme, quan ens dóna la vida de la gràcia 
del Crist, esborra el pecat original i torna a decantar l'home cap a Déu; però 
les conseqüències per a la naturalesa, afeblida i inclinada al mal, persisteixen 
en l'home i el criden a una lluita espiritual. 1264 

406. La doctrina de l'Església sobre la transmissió del pecat original va precisar-se, 
sobretot, durant el segle V, gràcies, principalment, a l'impuls de la reflexió de sant 
Agustí contra el pelagianisme i, al segle XVI, en oposició a la Reforma protestant. Se-
gons Pelagi, l'home, amb les seves soles forces naturals de la voluntat lliure, sense 
l'ajuda necessària de la gràcia de Déu, pot portar una vida moralment bona. Reduïa així 
la influència de la falta d'Adam a la d'un mal exemple. Els primers reformadors protes-
tants, al contrari, ensenyaven que l'home havia estat radicalment pervertit, amb la lli-
bertat anul·lada pel pecat dels orígens. Identificaven el pecat heretat per cada home 
amb la tendència al mal (concupiscentia) , que consideraven impossible de superar. 
L'Església es va pronunciar especialment sobre el sentit de la dada revelada amb refe-
rència al pecat original en el segon Concili d'Orange el 5291 i en el Concili de Trento el 
15462

. 

Una lluita dura ... 

407. La doctrina sobre el pecat original -lligada amb la de la redempció 2015 
pel Crist- fa veure amb lucidesa la situació de l'home i del seu obrar en 
el món. Pel pecat· dels primers pares, el diable va adquirir un cert domini 
sobre l'home, el qual, però, continua lliure. El pecat original arrossega «la 2852 
servitud sota el poder d'aquell que té l'imperi de la mort, això és, el dia-
ble»3. Ignorar que l'home té una naturalesa ferida, inclinada al mal, provoca 
errors greus en el terreny de l'educació, de la política, de l'acció social4 i 1888 

dels costums. 

408. Les conseqüències del pecat original i de tots els pecats personals dels 
homes donen al món, en conjunt, una condició pecadora, que podem desig-
nar amb l'expressió de sant Joan: «el pecat del món» Qn 1,29). Amb aquesta 
expressió signifiquem també la influència negativa que exerceixen sobre les 
persones les situacions comunitàries i les estructures socials que són fruit dels 1869 

pecats dels homes5
. 

409. Aquesta situació dramàtica del «món sencer posat sota el poder del 
Maligne» (lJn 5,19)6 converteix en lluita la vida de l'home: 2516 

l. Cf. DS 371-372. 2. Cf. DS 1510-1516. 3. Ce. Trento: DS 1511; cf. He 2,14. 4. Cf. CA 
25. 5. Cf. RP 16. 6. Cf. lPe 5,8. 
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Una lluita àrdua contra els poders de les tenebres omple tota la història uni
versal, lluita que, començada des de l'origen del món, perdurarà fins al darrer 
dia, tal com diu el Senyor. Inserit en aquesta pugna, l'home ha de lluitar sense 
parar per adherir-se al bé, i no pot obtenir la unitat en si mateix, sense grans 
treballs, amb l'ajut de la gràcia de Déu1

. 

IV. «NO L'ABANDONÀREU AL DOMINI DE IA MORT» 

410. Després de la caiguda, Déu no ha abandonat l'home. Al contrari, Déu 
el crida2 i li anuncia d'una manera misteriosa la victòria sobre el mal i l'aixeca
ment de la seva caiguda3

. Aquest passatge del Gènesi s'anomena «Protoevan
geli». És el primer anunci del Messies redemptor: el del combat entre la serp i 
la Dona i de la victòria final d 'un descendent d'aquesta. 

411. La tradició cristiana veu en aquest passatge un anunci del «nou 
Adam» 4, el qual, per la seva «obediència fins a la mort, i mort de creu» (Fl 2,8), 
repara amb escreix la desobediència d'Adam5

. D'altra banda, molts Pares i 
doctors de l'Església reconeixen en la dona anunciada en el «Protoevangeli» 
la Mare del Crist, Maria, la «nova Eva». Ella, d'una manera única, ha estat la 
primera a beneficiar-se de la victòria sobre el pecat obtinguda pel Crist. Ella ha 
estat preservada de tota màcula de pecat original6, i durant la seva vida terre
nal, per una gràcia especial de Déu, mai no va pecar7

. 

412. Però,per què Déu no va impedir el pecat del primer home? Sant Lleó 
el Gran respon: «La gràcia inefable del Crist ens ha donat béns millors que els 
que l'enveja del diable ens havia pres» 8• I sant Tomàs d'Aquino: «Res no s'opo
sa al fet que la naturalesa humana hagi estat destinada a un fi més alt després 
del pecat. Déu permet els mals per treure 'n un bé més gran. Per això diu sant 
Pau: "On abundà el pecat sobreabundà la gràcia" (Rm 5,20). I ho canta l"'Exsul
tet": "Oh culpa sortosa, que ens ha merescut un Redemptor tan gran!"»9. 

EN RESUM 

413. «No és Déu, certament, qui ha fet la mort, ni li agrada de veure que els 
vius desapareixen (.). Però, per enveja del diable, la mort entrà en el 
món» (Sa 1,13; 2,24). 

414. Satanàs o el diable i els altres dimonis són els àngels que van caure 
per haver-se negat lliurement a servir Déu i el seu designi. La seva 
elecció contra Déu és definitiva. Miren d 'associar l'home a la seva 
revolta contra Déu. 

l. GS 37, § 2. 2. Cf. Gn 3,9 . . 3. Cf. Gn 3,15. 4. Cf. lCo 15,21-22.45. 5. Cf. Rm 5,19-
20. 6. Cf. Pius IX: DS 2803. 7. Cf. Ce. Trento: DS 1573. 8. Serm. 73 , 4. 9. s. th. 3, l, 3 ad 3. 



La professió de la fe 101 

415. «L'home, constituït per Déu en estat de justícia, per persuasió del 
Maligne, ja des del començament de la història, va abusar de la 
seva llibertat, alçant-se contra Déu i volent atènyer el seu fi fora de 
Déu»1

• 

416. Pel seu pecat, Adam, com a primer home, va perdre la santedat i la 
justícia originals, que havia rebut de Déu, no sols per a ell, sinó també 
per a tots els homes. 

417. Adam i Eva van transmetre als seus descendents la naturalesa huma
na ferida pel seu primer pecat, privada així de la santedat i de la 
justícia originals. Aquesta privació s'anomena «pecat original». 

418. Per tant, com a conseqüència del pecat original, la naturalesa huma
na ha resultat afeblida en les seves forces, sotmesa a la ignorància, al 
sofriment i al domini de la mort i inclinada al pecat {inclinació que 
anomenem «concupiscència»). 

419. «Mantenim, doncs, amb el Concili de Trento que el pecat original es 
transment junt amb la naturalesa humana, «no per imitació, sinó per 
propagació «, i que així és «propi de cadascú «»2

. 

420. La victòria sobre el pecat que el Crist va aconseguir ens ha donat béns 
millors que aquells que el pecat ens va prendre: «On abundà el pecat, 
sobreabundà la gràcia» {Rm 5,20). 

421. «Aquest món, els cristians el reconeixem creat i sostingut per l'amor 
del Creador, posat, sí, sota la dominació del pecat, però alliberat pel 
Crist crucificat i ressuscitat que va trossejar el poder del Maligne .. . »3

. 

CAPÍTOL SEGON 

Crec enJesucrist, fill unigènit de Déu 

La Bona Nova: Déu ha enviat el seu Fill 

422. «Quan arribà la plenitud del temps, Déu va enviar el seu Fill, nascut de 385 
dona, nascut sota la Llei, perquè redimís els qui estàvem sota la Llei, perquè 
rebéssim la filiació» (Ga 4,4-5). Vet aquí «la Bona Nova de Jesús, el Crist, Fill 
de Déu» (Me 1,1): Déu ha visitat el seu poble4

. Ha complert les promeses fetes 
a Abraham i als seus descendents5. Ha fet molt més del que podíem esperar: 2 763 
ha enviat el seu «Fill, l'estimat» (Me 1,11). 

l . GS 13, § l. 2. SPF 16. 3. GS 2, § 2. 4. Cf. Lc 1,68. 5. Cf. Lc 1,55. 
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423. Creiem i professem que Jesús de Natzaret, nascut jueu d 'una filla d'Is
rael, a Betlem, en temps del rei Herodes el Gran i de l'emperador Cèsar 
August I, fuster d 'ofici, mort crucificat a Jerusalem, sota el procurador Ponç 
Pilat, durant el regnat de l'emperador Tiberi, és el Fill etern de Déu fet home. 
Creiem que «ha sortit de Déu» Qn 13,3), que «ha davallat del cel» Qn 3,13; 
6,33), que «ha vingut en la carn» (lJn 4,2), ja que «el Verb és féu carn i posà 
entre nosaltres el seu tabernacle, i vam contemplar la seva glòria, glòria que té 
del Pare com a Fill únic, ple de gràcia i de veritat(. .. ). Cert, de la seva plenitud, 
tots nosaltres n 'hem rebut, i gràcia per gràcia» Qn 1,4.16). 

683 424. Madurats amb la gràcia de l'Esperit Sant i atrets pel Pare, creiem i 
confessem de Jesucrist: «Vós sou el Crist, el Fill del Déu vivent» (Mt 16,15). 

552 Sobre la roca d'aquesta fe, confessada per sant Pere, el Crist va edificar la seva 
Església 1. 

«Anunciar les insondables riqueses del Crist» (Ef 3,8) 

425. La transmissió de la fe cristiana, és, primerament, anunciar Jesucrist, 
per conduir a creure-hi. Des del començament, els primers deixebles tenien 
el desig fervent d 'anunciar el Crist: «Nosaltres no podem pas deixar de dir el 

850, 858 que hem vist i sentit» (Ac 4,20). I invitaven els homes de tots els temps a entrar 
en el goig de la seva comunió amb el Crist: 

Allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, 
allò que les nostres mans han tocat referent al Verb de la vida -perquè la vida 
s'ha manifestat i l'hem vista, i en donem testimoni i us anunciem la vida eterna, 
la que era prop del Pare i se'ns ha aparegut- , allò que hem vist i sentit, us ho 
anunciem també a vosaltres, a fi que també vosaltres tingueu comunió amb 
nosaltres. I la nostra comunió és amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist. I us 
escrivim aquestes coses, a fi que la nostra joia sigui plena (lJn 1,1-4). 

Al cor de la catequesi: el Crist 

1698 426. «Al cor de la catequesi hi trobem, essencialment, una Persona, la de 
Jesús de Natzaret, Fill únic del Pare( ... ), que va patir i va morir per nosaltres, i 
que ara, ressuscitat, viu amb nosaltres per sempre ( ... ). Catequitzar ( ... ), és 
manifestar en la Persona del Crist tot el designi etern de Déu. És mirar de 

513 comprendre la significació de les accions i de les paraules del Críst, dels sig
nes que va realitzar»2

• La finalitat de la catequesi: «Posar en comunió amb 
Jesucrist. Només ell pot conduir a l'amor del Pare en l'Esperit Sant i fer-nos 

260 participar a la vida de la Santíssima Trinitat»3
• 

l. Cf. Mt 16,18; sant Lleó el Gran, serrn. 4, 3; 51, l ; 62, 2; 833. 2. CT 5. 3. Ibid. 
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427. «En la catequesi s'ensenya el Crist, Verb encarnat i Fill de Déu, i tota la 2145 
resta s'ensenya en relació amb ell. I només el Crist ensenya, tots els altres ho 
fan en la mesura que són els seus portaveus i permeten que el Crist ensenyi a 
través d'ells ( ... ). Tot catequista ha de poder aplicar-se a ell mateix la paraula 
misteriosa de Jesús: «La meva doctrina no és meva, sinó d'aquell que m'ha 876 
enviat» Qn 7,16)»1

. 

428. El qui és cridat a «ensenyar el Crist» ha de buscar, en primer lloc, «l'excel
lència del coneixement de Jesucrist»; ha d'acceptar de «perdre-ho tot( ... ), a fi de 
poder guanyar el Crist i ser trobat per ell»; l'ha de «conèixer a ell, i també el poder 
de la seva resurrecció, amb participació en els seus sofriments, tot configurant-se a 
la seva mort, per si pot arribar a la resurrecció d'entre els morts» (Fl 3,8-11). 

429. D'aquest coneixement amorós del Crist en surt el desig d'anunciar-lo, 851 
d' «evangelitzar» i de conduir els altres al «sí» de la fe en Jesucrist. Però al 
mateix temps es fa sentir la necessitat de conèixer sempre millor aquesta fe. 
Per això, seguint l'ordre del Símbol de la fe, presentarem, en primer lloc, els 
principals títols de Jesús: el Crist, el Fill de Déu, el Senyor (article 2). Després 
el Símbol confessa els principals misteris de la vida del Crist: l'Encarnació 
(article 3), la Pasqua (articles 4 i 5) i la glorificació (articles 6 i 7). 

ARTICLE 2 « I enJesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre» 

I. JESÚS 

430. Jesús vol dir en hebreu: «Déu salva». En l'Anunciació, l'àngel Gabriel li 210 
, dóna com a nom propi el nom de Jesús que expressa alhora la seva identitat i 

la seva missió2
• Com que «només Déu pot perdonar els pecats» (Me 2,7), és 

Déu el qui, en Jesús, el seu Fill etern fet home, «salvarà el seu poble dels seus 
pecats» (Mt 1,21). Així Déu, en Jesús, recapitula tota la seva història de salvació 402 
a favor dels homes. 

431. En la història de la salvació, Déu no va limitar-se a deslliurar Israel «de 
la casa de l'esclavatge» (Dt 5,6) quan el va fer sortir d'Egipte. El salva encara 
del seu pecat. Com que el pecat sempre és una ofensa feta a Déu3, només ell el 1850, 1441 
pot absoldre4

. Per això Israel, prenent cada vegada més consciència de la uni-
versalitat del pecat, només podrà cercar la salvació en la invocació del nom del 388 
Déu redemptor5

. 

432. El nom de Jesús significa que el nom mateix de Déu és present en la 589, 2666 
persona del seu Fill6 fet home per la redempció universal i definitiva dels 

l. Ibid. , 6. 2. Cf. Lc 1,31. 3. Cf. Sl 51,6. 4. Cf. Sl 51 ,1 2. 5. Cf. Sl 79,9. 6. Cf. Ac 5,41; 3Jn 7. 
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pecats. Només el nom diví porta la salvació1 i des d'ara tothom el pot invocar, 
389 perquè el Crist s'ha unit a tots els homes amb l'Encamació2

• Així «en ningú 
161 més no hi ha la salvació, ja que no hi ha cap altre nom sota el cel, donat als 

homes, en el qual hàgim de salvar-nos» (Ac 4,12)3 . 

433. El nom de Déu Salvador l'invocava una sola vegada l'any el gran sa
cerdot, per l'expiació dels pecats d'Israel, després d 'aspergir el propiciatori 

615 del Sant dels Sants amb la sang del sacrifici4. El propiciatori era el lloc de la 
presència de Déu5. Quan sant Pau diu de Jesús: «Déu l'ha posat com d'instru
ment de propiciació en la seva sang» (Rm 3,25), vol dir que en la humanitat 
del Crist «Déu es reconciliava el món» (2Co 5,19). 

434. La Resurrecció de Jesús glorifica el nom de Déu Salvador6, perquè des 4 

2812 d 'ara el nom de Jesús manifesta en plenitud el poder suprem del «nom que 
està per damunt de tot altre nom» (FI 2,9-10). Els esperits malignes temen -
aquest nom7 i en aquest nom els deixebles de Jesús fan miracles8

, perquè tot 
2614 el que demanen al Pare en nom de Jesús el Pare els ho concedeix Qn 15,16). 

2667-2668 435. El nom de Jesús és al cor de la pregària cristiana. Totes les oracions 
litúrgiques s'acaben amb la fórmula «per nostre Senyor Jesucrist». L'Avema
ria acaba amb aquest nom: «i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús» . 

2676 La pregària del cor oriental anomenada «Pregària a Jesús» diu: «Jesucrist, Fill 
de Déu, Senyor, tingueu pietat de mi, pecador» . Molts cristians moren, com 
santa Joan d 'Arc, amb el nom de «Jesús» als llavis. 

II. EL CRIST 

436. Crist ve de la traducció grega del mot hebreu «Messies», que vol dir 
690, 695 «ungit». Ha arribat a ser el nom propi de Jesús, perquè aquest va dur a terme 

perfectament la missió divina que significa. A Israel eren ungits en nom de Déu 
els qui li eren consagrats per a una missió que venia d 'ell. Era el cas dels reis9

, 

dels sacerdots10 i, en alguns casos comptats, dels profetes11
• Aquest seria, per 

711-716 excel·lèncía, el cas del Messies, que Déu enviaria per instaurar definitivament 
el seu Regne12

. Calia que el Messies fos ungit per l'Esperit del Senyor13 alhora 
783 com a rei i com a sacerdot14, però també com a profeta15

. Jesús va acomplir 
l'esperança messiànica d'Israel en la seva triple funció de sacerdot, profeta i rei. 

525 437. L'àngel va anunciar als pastors el naixement de Jesús com el del 
486 Messies promès a Israel: «Avui, a la ciutat de David us ha nascut un Salva-

L Cf.Jn 3,5; Ac 2,21. 2. Cf. Rm 10,6-13. 3. Cf. Ac 9,14;Jm 2,7. 4. Cf. Lv 16,15-16; Ecli 50,20; He 
9,7. 5. Cf. Ex 25,22; Lv 16,2; Nm 7,89; He 9,5. 6. Cf. Jn 12,28. 7. Cf. Ac 16,16-18; 19,13-
16. 8. Cf.Mc16,17. 9. Cf.1S9,16; 10,1; 16,1.12-13; lRl,39. 10. Cf.Ex29,7;Lv8,12. 11. Cf. lR 
9,16. 12. Cf.S12,2;Ac4,26-27. 13. Cf.Is11 ,2. 14. Cf.Za 4, 14; 6,13. 15. Cf.Is61,l ; Lc4,16-21. 
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dor, que és el Crist Senyor» (Lc 2,11). Des del principi, és aquell «qui el Pare 
ha consagrat i enviat al món» On 10,36), concebut com a «sant» (Lc 1,35) 
en les entranyes virginals de Maria. Josep va ser cridat per Déu a «pren
dre Maria per muller» encinta d 'aquell qui «havia estat engendrat en ella per 
obra de l'Esperit Sant» (Mt 1,20), per tal que Jesús, «l'anomenat el Crist», 
nasqués de l'esposa de Josep dins la descendència messiànica de David (Mt 
1,16)1. 

438. La consagració messiànica de Jesús manifesta la seva missió divina: «Es 727 
tracta, d 'altra banda, d'allò que el seu mateix nom indica. En el nom del Crist 
s'hi sobreentén aquell que ha ungit, aquell que ha estat ungit i la unció matei-
xa amb què fou ungit. El qui ha ungit és el Pare, el qui ha rebut la unció és el 
Fill, ungit en l'Esperit, que és la unció» 2

• La seva consagració messiànica i 
eterna va revelar-se durant el temps de la seva vida terrenal en el moment del 
baptisme administrat per Joan, «quan Déu el va ungir amb l'Esperit Sant i amb 535 
poder» (Ac 10,38), «perquè fos manifestat a Israel» On 1,31) com el seu Mes-
sies. Les seves obres i les seves paraules el van donar a conèixer com el «sant 
de Déu» (Me 1,24;Jo 6,69; Ac 3,14). 

439. Molts jueus, i fins alguns pagans que participaven de la seva esperança, 528-529 
van reconèixer en Jesús els trets fonamentals del «fill de David» messiànic 
promès per Déu a Israel3. Jesús va acceptar el títol de Messies, al qual tenia 547 
dret4, però no sense reserves, ja que, per a una part dels seus contemporanis, 
aquest títol era entès segons una concepció massa humana5

, essencialment 
política6

• 

440. Jesús va acceptar la confessió de fe de Pere, que el reconeixia com el 552 
Messies, quan anuncià la passió propera del Fill de l'home7

• Va revelar el 
contingut autèntic de la seva reialesa messiànica, unida alhora a la identitat 
transcendent del Fill de l'home «que ha davallat del cel» On 3,13)8 i a la missió 
redemptora com a Servidor sofrent: «El Fill de l'home no ha vingut pas a ser 
servit, sinó a servir i a donar la seva vida en rescat per a una multitud» (Mt 550 
20,28)9. Per això el sentit veritable de la seva reialesa sols es manifestà quan va 
ser alçat a la creu10

. Només després de la Resurrecció podrà ser proclamada 445 
per Pere la seva reialesa messiànica davant el poble de Déu: «Que sàpiga de 
cert tota la casa d'Israel que Déu l'ha constituït Senyor i Crist, aquest Jesús que 
vosaltres vau crucificar» (Ac 2,36). 

l. Cf. Rm 1,3 ; 2Tm 2,8; Ap 22,16. 2. St. Ireneu, haer. 3, 18, 3. 3. Cf. Mt 2,2; 9,27; 12,23; 15,22; 
20,30; 21,9.15. 4. Cf. Jn 4,25-26; 11,27. 5. Cf. Mt 22,41-46. 6. Cf. Jn 6,15; Lc 24,21. 7. Cf. Mt 
16,16-23. 8. Cf.Jn 6,62; Dn 7,13. 9. Cf. Is 53,10-12. 10. Cf. Jn 19,19-22; Lc 23,39-43. 
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III. Fill UNIGÈNIT DE DÉU 

441. Fill de Déu, a l'Antic Testament, és un títol donat als àngels\ al poble 
elegit2

, als fills d 'Israel3 i als seus reis4
• Significa en aquests casos una filiació 

adoptiva que estableix relacions d'una intimitat particular entre Déu i la seva 
criatura. Quan el Rei-Messies promès és anomenat «fill de Déu»5, això no 
suposa necessàriament, segons el sentit literal d'aquests textos, que aquest 
personatge sigui més que home. Els qui van designar així Jesús com a Messies 
d'Israel6 potser no volien dir més que això7

. 

442. No podem dir el mateix de Pere quan confessa Jesús com «el Crist, el 
552 Fill del Déu vivent» (Mt 16,16), ja que aquest li respon solemnement: «Això no 

t'ho ha revelat carn i sang, sinó el meu Pare del cel» (Mt 16, 17). Igualment, Pau 
dirà referint-se a la seva conversió en el camí de Damasc: «Quan aquell que_ 
em va escollir des del si de la meva mare i em va cridar per la seva gràcia es 
dignà de revelar en mi el seu Fill, perquè l'anunciés entre els pagans .. . » (Ga 
1,15-16) «Ja es posà a predicar Jesús, proclamant que aquest és el Fill de Déu» 
(Ac 9,20). Això serà, des del principi8

, el centre de la fe apostòlica9 confessada 
424 d'entrada per Pere com a fonament de l'Església10

. 

443. Si Pere va poder conèixer el caràcter transcendent de la filiació divina 
de Jesús-Messies, és perquè aquest ho donà a entendre obertament. Davant el 
Sanedrí, a la pregunta dels acusadors: «Així, doncs, tu ets el Fill de Déu?», 
Jesús va respondre: «Vosaltres mateixos ho dieu; jo el sóc» (Lc 22,70)11

. Molt 
abans ja s'havia designat com «el Fill» que coneix el Pare12

, diferent dels «servi
dors» que Déu abans havia enviat al seu poble13

, superior fins i tot als àngels14
. Va 

distingir la seva filiació de la dels seus deixebles no dient mai «el nostre Pare»15
, 

2786 llevat de quan els manà: «Vosaltres, doncs, pregueu així: Pare nostre» (Mt 6,9). I 
subratlla aquesta distinció: «El meu Pare i el vostre Pare» On 20,17). 

536 444. Els Evangelis recorden en dos moments solemnes, el baptisme i la 
554 transfiguració del Crist, la veu del Pare que el designa com el seu «Fill, l'Esti

mat» 16
. Jesús es designa ell mateix com el «Fill unigènit de Déu» On 3,16) i 

afirma amb aquest títol la seva preexistència eterna17
. Demana la fe «en nom 

de l'Unigènit Fill de Déu» On 3,18). Aquesta confessió cristiana ja apareix en 
l'exclamació del centurió davantJesús clavat a la creu: «Veritablement aquest 
home era Fill de Déu» (Me 15,39). Dintre el misteri pasqual, només un creient 
pot donar aquest sentit ple al títol de «Fill de Déu». 

l. Cf. Dt (LXX) 32,8;Jb 1,6. 2. Cf. Ex 4,22; Os 11,l;Jr 3,19; Ecli 36,11; Sa 18,13. 3. Cf. Dt 14,1; Os 
2,1. 4. Cf. 2S 7,14; Sl 82,6. 5. Cf. lP 17,13; Sl 2,7. 6. Cf. Mt 27,54. 7. Cf. Lc 23,47. 8. Cf. lTe 
1,10. 9. Cf. Jn 20,31. 10. Cf. Mt 16,18. 11. Cf. Mt 26,64; Me 14,61. 12. Cf. Mt 11,27; 21,37-
38. 13. Cf. Mt 21,34-36. 14. Cf. Mt 24,36. 15. Cf. Mt 5,48; 6,8; 7,21; Lc 11,13. 16. Cf. Mt 3,17; 
17,5. 17. Cf. Jn 10,36. 
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445. Després de la Resurrecció, la filiació divina del Crist apareix en el 653 
poder de la seva humanitat glorificada: «Constituït Fill de Déu en poder, se-
gons l'Esperit de santedat, des de la seva Resurrecció d'entre els morts» (Rm 
1,4)1. Els apòstols podran confessar: «Vam contemplar la seva glòria, glòria 
que té del Pare com a Fill únic, ple de gràcia i de veritat» Qn 1,14). 

IV. SENYOR 

446. En la traducció grega dels llibres de l'Antic Testament, el nom inefable 
amb què Déu va revelar-se a Moisès2

, YHWH, és substituït per Kyrios ( «Se
nyor»). Des d'aleshores Senyor ha estat el nom més habitual per a designar la 
divinitat del Déu d'Israel. El Nou Testament utilitza aquest sentit fort del títol 
de «Senyor», tant amb referència al Pare, com també - i aquesta és la nove- 209 
tat- amb referència aJesús, reconegut així com a Déu veritable3. 

447. Jesús mateix s'atribueix veladament aquest títol quan discuteix amb els 
fariseus sobre el sentit del salm 1104; però també d'una manera explícita quan 
s'adreça als apòstols5. Al llarg de la seva vida pública, els seus actes de domini 
sobre la natura, sobre les malalties, sobre els dimonis, sobre la mort i sobre el 548 
pecat demostraven la seva sobirania divina. 

448. Molt sovint, en els Evangelis, algunes persones s'adrecen a Jesús dient
li «Senyor» . Aquest títol palesa el respecte i la confiança dels qui s'acostaven a 
Jesús i n'esperaven ajuda i guariment6

. Sota la moció de l'Esperit Sant, expres- 208, 683 
sa el reconeixement del misteri diví de Jesús7

• En el trobament amb Jesús 
ressuscitat, esdevé adoració: «Senyor meu i Déu meu!» Qn 20,28). Llavors 
pren una connotació d'amor i d 'afecte que es farà característic de la tradició 641 
cristiana: «És el Senyor!» On 21, 7). 

449. Atribuint aJesús el títol diví de Senyor, les primeres confessions de fe 
de l'Església afirmen, des de l'origenª, que el poder, l'honor i la glòria deguts 
a Déu Pare corresponen també aJesús9

, ja que ell és «de condició divina» (Fl 
2,6) i el Pare ha manifestat aquesta sobirania de Jesús ressuscitant-lo d'entre 461 
els morts i elevant-lo a la seva glòria 10. 653 

450. Des del començament de la història cristiana, l'afirmació de la senyo-
ria de Jesús sobre el món i sobre la història11 significa també el reconeixement 668-672 
que l'home no ha de sotmetre la seva llibertat personal, d'una manera absolu-
ta, a cap poder de la terra, sinó solament a Déu Pare i a Jesucrist, el Senyor: el 2242 

l. Cf. Ac 13,33. 2. Cf. Ex 3,14. 3. Cf. lCo 2,8. 4. Cf. Mt 22,41-46; cf. també Ac 2,34-36; He 
1,13. 5. Cf. Jn 13,13. 6. Cf. Mt 8,2; 14,20; 15,22; e. a. 7. Cf. Lc 1,43; 2,11. 8. Cf. Ac 2,34-
36. 9. Cf. Rrn 9,5; Tt 2,13; Ap 5,13. 10. Cf. Rm 10,9; lCo 12,3; Fl 2,9-11. 11. Cf. Ap 11,15. 
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Cèsar no és «el Senyor» 1. «L'Església creu ( ... ) que la clau, el centre i el fi de 
tota la història humana es troben en el Senyor i Mestre» 2• 

2664-2665 451. Tenim la pregària cristiana marcada amb el títol «Senyor», sia la invita
ció a la pregària «el Senyor sigui amb vosaltres», sia la seva conclusió «pel 
Crist Senyor nostre», sia, encara, el crit ple de confiança i d'esperança: «1.l1aran 

2817 atha» («El Senyor ve!») o «Marana tha» («Veniu, Senyor!») (lCo 16,22); 
«Amén, veniu, Senyor Jesús!» (Ap 22,20). 

EN RESUM 

452. El nom de Jesús significa «Déu que salva». L'infant nascut de la Verge 
Maria va dir-se «Jesús», «perquè salvarà el seu poble dels seus pecats» 
(Mt 1,21). «No hi ha cap altre nom sota el cel, donat als homes, en el 
qual hàgim de salvar-nos» (Ac 4,12). 

453. El nom del Crist significa «ungit», «Messies». Jesús és el Crist, perquè 
«Déu el va ungir amb L 'Esperit Sant i amb poder» (Ac 10,38). Ha estat 
«el qui ha de venir» (Lc 7,19), l'objecte de «l'esperança d'Israel» (Ac 
28,20). 

454. El nom de Fill de Déu significa la relació única i eterna de Jesucrist 
amb Déu, el seu Pare: és el Fill Unigènit del Pare3 i Déu com ell4. 

Creure que Jesucrist és el Fill de Déu és necessari per a ser cristià5
• 

455. El nom de Senyor significa la sobirania divina. Confessar o invocar 
Jesús com a Senyor és creure en la seva divinitat: «Ningú no pot dir: 
Jesús és el Senyor, si no és sota l'acció de l'Esperit Sant» (lCo 12,3). 

ARTICLE 3 «Jesucrist fou concebut per obra de l'Esperit Sant, 
nasqué de Maria Verge» 

PARÀGRAF 1 El Fill de Déu s'ha fet home 

I. PER QUÈ EL VERB ES VA ENCARNAR 

456. Amb el Credo de Nicea-Constantinoble, responem i confessem: «Per 
nosaltres els homes i per la nostra salvació, davallà del cel. I, per obra de 
l'Esperit Sant, s'encarnà de la Verge Maria, i es féu home». 

l. Cf. Me 12,17; Ac 5,29. 2. GS 10, § 2; cf. 45, § 2. 3. Cf. Jn 1,14-18; 3,16-18. 4. Cf. Jn 
1,1. 5. Cf. Ac 8,37; lJn 2,23. 
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457. El Verb es va fer carn per salvar-nos i reconciliar-nos amb Déu: «És 607 
Déu qui ha estat el primer d'estimar-nos i ha enviat el seu Fill com a propicia-
ció pels nostres pecats» (l Jn 4,10). «El Pare ha enviat el Fill com a Salvador 
del món» (lJn 4,14). «S'ha manifestat a fi de prendre sobre seu els pecats» 
(l]n 3,5): 

Malalta, la nostra naturalesa demanava guariment; caiguda, volia que l'alcessin 385 
i, morta, que la ressuscitessin. Havíem perdut la possessió del bé, i ens calia 
que ens la tornessin. Tancats a les tenebres, necessitàvem que ens portessin la 
llum. Captius, esperàvem un Salvador; presoners, una ajuda; esclaus, un allibe-
rador. Totes aquestes raons, no tenien importància? ¿No havien de moure Déu 
fins al punt de fer-lo baixar a la nostra naturalesa humana per visitar-la, ja que 
la humanitat es trobava en un estat tan miserable i malaurat?1 

458. El Verb es va fer carn perquè així nosaltres coneguéssim l'amor de 
Déu: «La caritat de Déu envers nosaltres s'ha manifestat en això: que Déu ha 219 
enviat el seu Fill Unigènit al món, a fi que visquem per ell» (lJn 4,9). «Perquè 
tant va estimar Déu el món, que va donar el seu Fill Unigènit, perquè tot el qui 
creu en ell no es perdi, sinó que tingui la vida eterna» Qn 3,16). 

459. El Verb s 'ha fet carn per tal de ser el nostre model de santedat: « Preneu 520 
el meu jou damunt vostre, i feu-vos deixebles meus ... » (Mt 11,29). «Jo sóc el 823, 2012 
camí, la veritat i la vida; ningú no ve al Pare sinó per mi» Qn 14,6). I, a la 
muntanya de la transfiguració, el Pare ens mana: «Escolteu-lo» (Me 9,7)2. Ell és 
el model de les benaurances i la norma de la Llei nova: «Estimeu-vos els uns 1717, 1965 
als altres, tal com jo us he estimat» Qn 15,12). Aquest amor demana l'ofrena 
efectiva d'un mateix en justa correspondència3

• 

460. El Verb s'ha fet carn «per fer-nos participants de la naturalesa divina» 1265, 1391 
(2Pe 1,4): «La raó per la qual el Verb es va fer home, i el Fill de Déu, Fill de 
l'home, és perquè l'home, entrant en comunió amb el Verb i rebent així la 1988 
filiació divina, esdevingui fill de Déu» 4. «Car el Fill de Déu es va fer home per 
fer-nos Déu» 5

. «El Fill únic de Déu, volent que participéssim de la divinitat, va 
assumir la nostra naturalesa, per tal que, ell fet home, fes déus els homes» 6. 

II. L'ENCARNACIÓ 

461. Reprenent l'expressió de sant Joan ( «El Verb es va fer carn»: Jo 1,14), 
l'Església anomena «Encarnació» el fet que el Fill de Déu assumís una natura- 653, 661 
lesa humana a fi de dur a terme, per mitjà d'ella, la nostra salvació. En un 
himne atestat per sant Pau, l'Església canta el misteri de l'Encarnació: 449 

l. St. Gregori de Nissa, or. catech. 15. 2. Cf. Dt 6,4-5. 3. Cf. Me 8,34. 4. St. Ireneu, haer. 3, 19, 
l. 5. St. Atanasi, inc. 54, 3. 6. St. Tomàs d'A., opusc. 57 infesto Corp. Chr. l. 
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«Tingueu en vosaltres els mateixos sentiments que tingué el Crist Jesús, el 
qual, subsistint en la condició divina, no cregué haver-se d'aferrar gelosament 
a la seva igualtat amb Déu, sinó que s'anorreà a si mateix, prenent la condició 
d'esclau, esdevingut conforme al que són els homes; i, trobat en el seu capte
niment com un altre home, s'humilià a si mateix fent-se obedient fins a la 
mort, i mort de creu» (Fl 2,5-8)1. 

462. La Carta als Hebreus parla del mateix misteri: 

Per això el Crist, en entrar al món, diu: No voleu víctimes ni ofrenes, però 
m'heu format un cos; no us plauen holocaustos ni sacrificis pel pecat. Alesho
res he dit: Vet aquí que vinc( ... ) a fer, oh Déu, la vostra voluntat (He 10,5-7, 
citant Sl 40,7-9 LXX). 

90 463. La fe en l'Encarnació veritable del Fill de Déu és el signe distintiu de la 
fe cristiana: «Reconegueu l'Esperit de Déu en això: tot esperit que confessa -
que Jesucrist ha vingut en la carn és de Déu» (lJn 4,2). Aquesta és la joiosa 
convicció de l'Església, que canta des del seu començament «el gran misteri 
de la pietat»: «Es féu visible en la carn» (lTm 3,16). 

Ill. VERITABLE DÉU I VERITABLE HOME 

464. L'esdeveniment únic i absolutament singular de l'Encarnació del Fill 
de Déu no significa que Jesucrist sigui en part Déu i en part home, ni el 
resultat d'una barreja confusa entre el diví i l'humà. Es va fer home veritable 
sense deixar de ser veritable Déu. Jesucrist és veritable Déu i veritable home. 

88 Aquesta veritat de fe, l'Església ha hagut de clarificar-la i defensada durant els 
primers segles contra les heretgies que la falsificaven. 

465. Les primeres heretgies no van negar tant la divinitat de Jesucrist com la 
seva vera humanitat ( docetisme gnòstic). Des del temps apostòlic, la fe cristia
na ha insistit sobre la veritable Encarnació del Fill de Déu, «vingut en la 
carn»2

. Però, des del segle Ill, l'Església ha hagut d'afirmar contra Pau de 
Somosata, en un Concili reunit a Antioquia, que Jesucrist és Fill de Déu per 
naturalesa i no pas per adopció. El primer Concili ecumènic de Nicea, el 325, 
confessa en el seu Credo que el Fill de Déu és «engendrat, no pas creat, de la 

242 mateixa substància (homoousios) que el Pare» i va condemnar Arri, que afir
mava que «el Fill de Déu ha sortit del no-res» 3 i que és «d'una altra substància 
que el Pare»4

. 

466. L'heretgia nestoriana veia en el Crist una persona humana unida a la 
persona divina del Fill de Déu. Contra això sant Ciril d'Alexandria i el tercer 

l. Cf. LH, càntic de les vespres del dissabte. 2. Cf. lJn 4,2-3; 2Jn 7. 3. DS 130. 4. DS 126. 
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Concili ecumènic reunit a Efes el 431 van confessar que «el Verb, unint-se a la 
seva persona una carn animada per una ànima racional, va fer-se home» 1. La 
humanitat del Crist no té cap més subjecte que la persona divina del Fill de 
Déu, que l'ha assumida i l'ha feta seva des de la concepció. Per això el Concili 
d'Efes va proclamar el 431 que Maria va ser amb tota veritat Mare de Déu per 
la concepció humana del Fill de Déu en les seves entranyes: «Mare de Déu, no 495 
perquè el Verb hagi tret d'ella la seva naturalesa divina, sinó perquè és d'ella 
que té el cos sagrat dotat d'una ànima racional, unit al qual en la seva persona 
diem que el Verb va néixer en la carn» 2

• 

467. Els monofisites afirmaven que la naturalesa humana havia deixat d'e
xistir com a tal en el Crist, assumida per la seva persona divina de Fill de Déu. 
Confrontat a aquesta heretgia, el quart Concili ecumènic, a Calcedònia, va 
confessar el 451: 

Seguint els sants Pares, ensenyem unànimement a confessar un sol i idèntic 
Fill, nostre Senyor Jesucrist, perfecte, ell mateix, en la divinitat i perfecte en la 
humanitat, veritable Déu i veritable home, compost d 'una ànima racional i 
·d'un cos, consubstancial al Pare segons la divinitat, consubstancial a nosaltres 
segons la humanitat, «semblant a nosaltres en tot, llevat del pecat» (He 4,15); 
engendrat del Pare abans de tots els segles segons la divinitat, i, als seus 
darrers dies, per nosaltres i per la nostra salvació, nascut de la Verge Maria, 
Mare de Déu, segons la humanitat. 

Un sol i idèntic el Crist, Senyor, Fill únic, que hem de reconèixer en dues 
naturaleses, sense confusió, sense canvi, sense divisió, sense separació. La dife
rència de naturaleses no és suprimida de cap manera per la seva unió, sinó 
que més aviat les propietats de cadascuna se salvaguarden i es reuneixen en 
una sola persona i en una sola hipòstasi3. 

468. Després del Concili de Calcedònia, alguns van fer de la natULalesa 
humana del Crist una mena de subjecte personal. El cinquè Concili ecumènic 
de Constantinoble, el 553, va confessar contra ells: «Només hi ha una sola 
hipòstasi [ o persona], que és nostre Senyor Jesucrist, un de la Trinitat» 4. Tot el 254 
que hi ha en la humanitat del Crist hem d'atribuir-ho a la seva persona divina 
com al seu subjecte propi5, no solament els miracles, sinó també els sofri
ments6 i fins la mort: «Aquell que va ser crucificat en la carn, nostre Senyor 616 
Jesucrist, és Déu veritable, Senyor de la glòria i un de la Santa Trinitat» 7. 

469. L'Església confessa que Jesús és, inseparablement, veritable Déu i veri
table home. És, amb tota veritat, el Fill de Déu que es va fer home, el nostre 
germà, i ho és sense haver deixat de ser Déu i Senyor nostre: 212 

l. DS 250. 2. DS 251. 3. DS 301-302. 4. DS 424. 5. Cf. ja el Ce. Efes: DS 255. 6. Cf. DS 
424. 7. DS 432. 
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«Contínua essent el que era, assumeix el que no era», canta la litúrgia roma
na1. I la litúrgia de sant Joan Crisòstom proclama i canta: «Oh Fill Unigènit i 
Verb de Déu! Essent immortal, per la nostra salvació us heu dignat a prendre 
carn de la santa Mare de Déu, la sempre Verge Maria. Sense sofrir canvi, vau 
esdevenir home i vau ser crucificat. Oh Crist Déu! Amb la vostra mort heu 
esclafat la mort. Vós que sou un de la Santa Trinitat, glorificat amb el Pare i 
l'Esperit Sant, salveu-nos!»2 

IV. COM ÉS HOME EL FILL DE DÉU? 

470. En la unió misteriosa de l'Encarnació «la naturalesa humana va ser 
assumida, no absorbida»3. Per això l'Església, al llarg dels segles, ha confessat 
la plena realitat de l'ànima humana -amb les seves operacions d'intel·ligència 
i de voluntat- i del cos humà del Crist. Però, al mateix temps, ha hagut de 
recordar cada cop que la naturalesa humana del Crist pertany en propietat a la 
persona divina del Fill de Déu que l'ha assumida. Tot el que el Crist és i fa amb 

516 aquesta naturalesa humana prové «d'un de la Trinitat». Per tant, el Fill de Déu 
comunica a la seva humanitat la seva pròpia manera d'existir personal en la 

626 Trinitat. Així, tant en la seva ànima com en el seu cos, el Crist expressa huma
nament els comportaments divins de la Trinitat4: 

El Fill de Déu va treballar amb les seves mans humanes, va pensar amb la seva 
intel·ligència humana, va obrar amb voluntat humana, va estimar amb cor hu-

2599 mà. Nascut de la Verge Maria, es va fer veritablement un de nosaltres, semblant 
en tot a nosaltres, fora del pecat5. 

L'ànima i el coneixement humà del Crist 

471. Apol·linar de Laodicea deia que, en el Crist, el Verb havi.a substituït 
l'ànima o l'esperit. Contra aquest error l'Església ha confessat que el Fill etern 

363 va assumir també una ànima humana racional6
. 

472. Aquesta ànima humana que el Fill de Déu ha assumit té un veritable 
coneixement humà. Així, doncs, no pot ser il·limitada d 'ella mateixa: va des
envolupar-se dins les condicions històriques de la seva existència en l'espai i 
el temps. Per això el Fill de Déu, en fer-se home, va poder acceptar de créixer 
«en saviesa, en edat i en gràcia» (Lc 2,52) i fins i tot d'haver d 'enriquir-se amb 
tot allò que, en virtut de la condició humana, hom ha d'aprendre per expe
riència7. Això corresponia a la realitat del seu abaixament voluntari a «la con
dició d'esclau» (Fl 2,7). 

l. LH, antífona de laudes de l'octava de Nadal; cf. st. Lleó el Gran, serm. 21,2-3. 2. Tropari «O 
monoghenis». 3. GS 22, § 2. 4. Cf.Jn 14,9-10. 5. GS 22, § 2. 6. Cf. DS 149. 7. Cf. Me 6,38; 
Me 8,27;Jn 11,34; etc. 
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473. Però, al mateix temps, aquest coneixement autènticament humà del 
Fill de Déu expressava la vida divina de la seva persona1

• «La naturalesa huma-
na del Fill de Déu, no per ella mateixa, sinó per la seva unió amb el Verb, 
coneixia i manifestava tot allò que convé a Déu»2

. Aquest és, en primer lloc, el 240 
cas del coneixement íntim i immediat que el Fill de Déu fet home tenia del 
seu Pare3. El Fill mostrava així en el seu coneixement humà la pen·etració 
divina que tenia dels pensaments secrets del cor dels homes4

. 

474. Per la seva unió amb la Saviesa divina en la persona del Verb encarnat, 
el coneixement humà del Crist tenia la plenitud de la ciència dels designis 
eterns que havia vingut a revelar5

. Allò que reconeix ignorar en aquest ter
reny6, declara en altres llocs que no té la missió de revelar-ho7

. 

La voluntat humana del Crist 

475. Paral·lelament, l'Església va confessar en el sisè Concili ecumènic8 que 
el Crist posseeix dues voluntats i dues operacions naturals, divines i humanes, 
no oposades, sinó cooperants, de manera que el Verb encarnat ha volgut hu- 2008 
manament, obedient al Pare, tot allò que divinament ha decidit amb el Pare i 2824 
l'Esperit Sant per la nostra salvació9

. La voluntat humana del Crist «segueix la 
seva voluntat divina, sense resistir-s 'hi ni oposar-s'hi, sinó amb subordinació a 
aquesta voluntat omnipotent» 10

. 

El veritable cos del Crist 

476. Pel fet que el Verb es fes carn assumint una veritable humanitat, el cos 
del Crist era delimitat11

• A causa d'això, es podia «dibuixar» el rostre humà del 1159-1162 

Crist (Ga 3,2). En el sisè Concili ecumènic12, l'Església va reconèixer que era 
lícit que es representés en imatges sagrades. 2129-2132 

477. Al mateix temps l'Església sempre ha reconegut que, en el cos de 
Jesús, Déu invisible per naturalesa, «aparegué visible com a home» 13

. En efec-
te, les particularitats individuals del cos del Crist expressen la persona divi-
na del Fill de Déu. Aquest ha fet seves les característiques del seu cos humà, 
fins al punt que, pintades en una imatge santa, es fa possible de venerar-les, 
ja que el creient que venera la seva imatge, «venera la persona que s'hi repre-
senta»14. 

l. Cf. St. Gregori el Gran, ep. 19, 39: DS 475. 2. St. Màxim el Confessor, qu. dub. 66. 3. Cf. Me 
14,36; Mt ll,27;Jn 1,18; 8,55; etc. 4. Cf. Me 2,8;Jn 2,25; 6,61; etc. 5. Cf. Me 8,31; 9,31; 10,33-34; 
14,18-20.26-30. 6. Cf. Me 13,32. 7. Cf. Ac 1,7. 8. Ce. Constantinoble III el 681. 9. Cf. DS 
556-559. 10. DS 556. 11. Cf. Ce. Laterà el 649; DS 504. 12. Ce. Nicea II el 787: DS 600-
603. 13. Prefaci de Nadal. 14. Ce. Nicea 11: DS 601. 
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El Cor del Verb encarnat 

487 478. Jesús, durant la seva vida, la seva agonia i la seva passió, ens ha conegut 
i estimat a tots, i per tots i per cadascun de nosaltres es va lliurar: «Em va 

368 estimar i es va lliurar a si mateix per mi» (Ga 2,20). Ens ha estimat a tots amb 
2669 un cor humà. Per això el Sagrat Cor de Jesús, traspassat pels nostres pecats i 

per la nostra salvació 1, «és considerat com el signe i el símbol eminents ... 
766 d'aquest amor que el Redemptor diví sent constantment envers el Pare etern i 

envers tots els homes sense excepció»2
• 

EN RESUM 

479. Quan am'bà el temps establert per Déu, el Fill Unigènit del Pare, la 
Paraula eterna, és a dir, el Verb i la Imatge substancial del Pare, es va 
encarnar: sense perdre la naturalesa divina, va assumir la naturalesa 
humana. 

480. Jesucrist és veritable Déu i veritable home, en la unitat de la seva 
Persona divina; per això és l'únic Mitjancer entre Déu i els homes. 

481. En Jesucrist hi ha dues naturaleses, la divina i la humana, no confo
ses, sinó unides en l'única Persona del Fill de Déu. 

482. Crist, essent veritable Déu i veritable home, té una intel·ligència i una 
voluntat humanes, perfectament concordades i sotmeses a la seva in
tel·ligència i a la seva voluntat divines, que ell té en comú amb el Pare 
i l 'Esperit Sant. 

483. Així l'Encarnació és el misteri de l'admirable unió de la naturalesa 
divina i la naturalesa humana en l'única Persona del Verb. 

PARÀGRAF 2 « ••• Concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de la 
Verge Maria» 

l. CONCEBUT PER OBRA DE L'ESPERIT SANT... 

484. L'Anunciació a Maria inaugura la «plenitud dels temps» (Ga 4,4), és a 
461 dir, el compliment de les promeses i de les preparacions. Maria és invitada a 

concebre aquell en qui «habitarà corporalment la plenitud de la divinitat» 
(Col 2,9). La resposta divina a aquesta pregunta: «I, com es farà això, si jo no 

721 conec home?» (Lc 1,34), la dóna el poder de l'Esperit: «L'Esperit Sant vindrà 
damunt teu» (Lc 1,35). 

l. Cf. Jn 19,34. 2. Pius XII, Enc. «Haurietis aquas»: OS 3924; cf. OS 3812. 
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485. La missió de l'Esperit Sant sempre va unida i ordenada a la del Fill1. 689 
L'Esperit Sant és enviat per santificar el si de la Verge Maria i fecundar-lo 
divinament, ell que és «Senyor i infon la vida», bo i fent que Maria concebi el 723 
Fill etern del Pare en una humanitat treta de la seva. 

486. El Fill unigènit del Pare, concebut com a home en les entranyes de la 
Verge Maria, és «Crist», és a dir, ungit per l'Esperit Sant2

, des del comença- 437 
ment de la seva existència humana, malgrat que la seva manifestació sols tin-
gui lloc progressivament: als pastors3

, als mags4, a Joan Baptista5
, als deixe-

bles6. Tota la vida de Jesucrist, doncs, manifestarà com «Déu el va ungir amb 
l'Esperit Sant i amb poder» (Ac 10,38). 

II . ... NASQUÉ DE 1A VERGE MARIA 

487. Tot el que la fe catòlica creu sobre Maria es basa en el que ella creu 963 
referent al Crist. Però el que aquesta fe ensenya sobre Maria il·lumina alhora la 
seva fe en el Crist. 

La predestinació de Maria 

488. «Déu va enviar el seu Fill» (Ga 4,4), però per «formar un cos» 7 va 
voler la col·laboració lliure d'una criatura. Per això, des de tota l'eternitat, Déu 
va escollir, per ser la Mare del seu Fill, una filla d 'Israel, una noia jueva de 
Natzaret, a Galilea, «una noia verge promesa amb un home que es deiaJosep, 
de la casa de David, i el nom de la verge era Maria» (Lc 1,26-27): 

El Pare de les misericòrdies volgué que l'acceptació per part de la Mare pre
destinada precedís l'Encarnació, perquè, així com la dona havia contribuït a la 
mort, també contribuís a la vida8

. 

489. Durant tota l'Antiga Aliança, la missió de Maria va ser preparada per la 722 
de dones santes. Al començament hi ha Eva: malgrat la seva desobediència, va 410 
rebre la promesa d'un descendent que vencerà el Maligne9 i la de ser mare de 
tots els vivents10

. En virtut d 'aquesta promesa, Sara va concebre un fill , malgrat 
la seva edat avançada 11. Contra tota esperança humana, Déu va escollir allò que 145 
era considerat impotent i feble12 per mostrar la seva fidelitat a la promesa: 
Anna, la mare de Samuel13

, Dèbora, Rut, Judit i Ester, i moltes altres dones. 64 
Maria «excel·leix entre els petits i pobres del Senyor, que esperen confiada
ment i reben d'ell la salvació. Amb ella, l'excelsa Filla de Sió, després d'esperar 
llargament la realització de la promesa, s'acompleixen els temps i s'instaura 
una nova economia» 14

. 

l. Cf. Jn 16,14-15. 2. Cf. Mt 1,20; Lc 1,35. 3. Cf. Lc 2,8-20. 4. Cf. Mt 2,1-12. 5. Cf. Jn 1,31-
34. 6. Cf.Jn 2,11. 7. Cf. He 10,5. 8. LG 56; cf. 61. 9. Cf. Gn 3,15. 10. Cf. Gn 3,20. 11. Cf. 
Gn 18,10-14; 21,1-2. 12. Cf. lCo 1,27. 13. Cf. Cf. 1S l. 14. LG 55. 



116 Primera part 

La Immaculada Concepció 

490. A fi de ser la Mare del Salvador, Maria «fou enriquida de Déu per 
endavant amb aquells privilegis que esqueien a un funció tan alta» 1. L'àngel 

2676, 2853 Gabriel, en el moment de l'Anunciació, la saluda dient-li «plena de gràcia» 2
. 

Com de fet, per poder donar l'assentiment lliure de la seva fe a l'anunci de la 
2001 seva vocació, calia que fos totalment conduïda per la gràcia de Déu. 

411 491. Al llarg dels segles l'Església ha pres consciència que Maria, «plena de 
gràcia» per Déu (Lc 1,28), havia estat redimida des de la seva concepció. És 
això el que confessa el dogma de la Immaculada Concepció, proclamat el 1854 
pel Papa Pius IX: 

La benaurada Verge Maria, des del primer instant de la seva concepció, per 
una gràcia i un favor singular de Déu totpoderós, en virtut dels mèrits de 
Jesucrist, Salvador del llinatge humà, va ser preservada intacta de tota màcula 
de pecat original3

. 

492. Aquesta «santedat excelsa, absolutament única», amb què «Maria fou 
enriquida des del primer moment de la seva concepció» 4, li ve tota del Crist: 

2011 Maria «fou redimida d'una manera eminent pels mèrits del seu Fill»5. Més que 
1077 qualsevol altra persona creada, el Pare la «beneí amb tota mena de bene

diccions espirituals a dalt del cel, en el Crist» (Ef 1,3). L'elegí «abans de la 
creació del món, per ser santa i immaculada a la seva presència, en el seu 
amor»6

. 

493. Els Pares de la tradició oriental anomenen la Mare de Déu «la Tota 
Santa» (Panaghia). La celebren com «indemne de tota taca de pecat, plasmada 
per l'Esperit Sant i formada com una nova criatura»7

. Per la gràcia de Déu 
Maria va perseverar neta de tot pecat personal durant tota la vida. 

«Que es faci en mi segons la teva paraula ... » 

2617 494. Davant l'anunci que seria mare del «Fill de l'Altíssim», sense conèixer 
home, per la força de l'Esperit Sant8

, Maria va respondre amb «l 'obediència de 
148 la fe » (Rm 1,5), convençuda que «res no és impossible a Déu»: «Vet aquí 

l'esclava del Senyor; que es faci en mi segons la teva paraula» (Lc 1,37-38). 
Així, donant el seu consentiment a la paraula de Déu, Maria esdevé Mare de 

968 Jesús i, acceptant de tot cor, sense que la retingui cap pecat, la voluntat divina 
de salvació, es lliurà ella mateixa íntegrament a la persona i a l'obra del seu 
Fill, per tal de ser útil en dependència d'ell i amb ell, per la gràcia de Déu, al 
misteri de la Redempció9

: 

l. LG 56. 2. Lc 1,28. 3. DS 2803. 4. LG 56. 5. LG 53. 6. Cf. Ef 1,4. 7. LG 56. 8. Cf. Lc 
1,28-37. 9. Cf. LG 56. 
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Com diu sant Ireneu, «amb la seva obediència, va ser per a ella mateixa i per a 
tota la humanitat, causa de salvació». També, amb ell, ho ensenyen molts Pa
res: «El nus de la desobediència d 'Eva va desnuar-se amb l'obediència de 
Maria; allò que la verge Eva havia nuat amb la seva incredulitat, la Verge Maria 
ho desnuà amb la seva fe». Comparant Maria amb Eva, anomenen Maria «la 726 
Mare dels vivents» i declaren sovint: «Per Eva va venir la mort; per Maria, la 
vida»1

. 

La maternitat divina de Maria 

495. Anomenada pels Evangelis «la Mare de Jesús» On 2,1; 19,25)2, Maria és 
aclamada, a impuls de l'Esperit, abans i tot del naixement del seu Fill, com «la 
Mare del meu Senyor» (Lc 1,43 ). Aquell que ella va concebre com a home per 
obra de l'Esperit Sant i que va ser de debò el seu Fill segons la carn, no és altre 
que el Fill etern del Pare, la segona Persona de la Santíssima Trinitat. L'Església 
confessa que Maria és verament Mare de Déu (Theotokos)3. 466, 2677 

La virginitat de Maria 

496. Des de les primeres formulacions de la fe4, l'Església ha confessat que 
Jesús va ser concebut només per obra de l'Esperit Sant en el si virginal de 
Maria, i ha afirmat alhora l'aspecte corporal d 'aquest esdeveniment: Jesús va 
ser concebut «de l'Esperit Sant, sense llavor viril»5

. Els Pares veuen en la con
cepció virginal el signe que veritablement el Fill de Déu ha vingut a una huma
nitat com la nostra: 

Així, sant Ignasi d'Antioquia ( començament del segle II): «Esteu plenament 
convençuts, sobre nostre Senyor, que és veritablement de la raça de David 
segons la carn6, Fill de Déu segons la voluntat i el poder de Déu7

, nascut 
veritablement de la Verge Maria( ... ). Ben cert, va ser crucificat per nosaltres en 
la seva carn sota Ponç Pilat ( .. .). Va sofrir de debò, com també ben de debò va 
ressuscitar» 8. 

497. Les narracions evangèliques9 entenen la concepció virginal com una 
obra divina que ultrapassa tota comprensió i tota possibilitat humanes10

: «El 
que ha estat engendrat en ella és certament obra de l'Esperit Sant», diu l'àngel 
a Josep, referint-se a Maria, la seva promesa (Mt 1,20). L'Església hi veu el 
compliment de l'anunci profètic d'Isaïes: «Vet aquí que la Verge concebrà i 
infantarà un fill» (Is 7,14), segons la traducció grega de Mt 1,23. 

498. De vegades ha causat torbació el silenci de l'Evangeli de sant Marc i de 
les Cartes del Nou Testament sobre la concepció virginal de Maria. Hi ha qui 

l. LG 56. 2. Cf. Mt 13,55. 3. Cf. DS 251. 4. Cf. DS 10-64. 5. Ce. Laterà el 649: DS 503. 6. Cf. 
Rm 1,3. 7. Cf. Jn 1,13. 8. Smyrn. 1-2. 9. Cf. Mt 1,18-25; Jc 1,26-38. 10. Cf. Lc 1,34. 
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s'ha preguntat si no es tractarà de llegendes o de construccions teològiques 
sense pretensions històriques. Sobre això cal respondre: La fe en la concep
ció virginal de Jesús ha desvetllat una oposició viva, burles i incomprensions 
per part dels incrèduls, jueus i pagans1

. No és una fe motivada per la mi
tologia pagana o per alguna adaptació a les idees del temps. El sentit d'aquest 

90 esdeveniment només és accessible a la fe que el veu «en el vincle que lliga els 
misteris entre ells»2, en el conjunt dels misteris del Crist, des de l'Encarnació a 
la Pasqua. Sant Ignasi d'Antioquia ja es refereix a aquest vincle quan diu: «El 
príncep d'aquest món ha ignorat la virginitat de Maria i el seu infantament, 
així com la mort del Senyor: tres misteris sorollosos que van acomplir-se en el 

2717 silenci de Déu» (Efes. 19, 1)3. 

Maria, «sempre verge» 

499. L'aprofundiment en la seva fe sobre la maternitat virginal ha portat 
l'Església a confessar la virginitat real i perpètua de Maria 4, àdhuc en l'infanta
ment del Fill de Déu fet home5

• En efecte, el naixement del Crist «no va dismi
nuir, sinó que va consagrar la integritat virginal» de la seva mare6

, La litúrgia 
de l'Església celebra Maria com la Aeiparthenos, «sempre verge»7

• 

500. Contra això es fa, de vegades , l'objecció que l'Escriptura parla dels 
germans i germanes de Jesús8

• L'Església mai no ha entès aquests passatges 
com si designessin altres fills de la Verge Maria. Jaume ijosep, «germans de 
Jesús» (Mt 13,55), són els fills d'una Maria deixebla del Crist9

, designada signi
ficativament com «l'altra Maria» (Mt 28,1). Es tracta de pròxims parents de 
Jesús, segons maneres de dir conegudes a l'Antic Testament10

• 

969 501. Jesús és el Fill únic de Maria. Però la maternitat espiritual de Maria11 

s'estén a tots els homes que ell ha vingut a salvar: «Maria engendrà el seu Fill, 
que Déu ha fet "primogènit entre molts germans" (Rrn 8,29), és a dir, els 
creients, al naixement i a l'educació dels quals ella aporta la col·laboració del 
seu amor maternal» 12

. 

La maternitat virginal de Maria en el designi de Déu 

90 502. La mirada de la fe pot descobrir, lligades amb el conjunt de la Revela
ció, les raons misterioses per les quals Déu, en el seu designi salvífic, ha 
volgut que el seu Fill nasqués d'una verge. Aquestes raons toquen tant la 
persona i la missió redemptora del Crist com l'acolliment d 'aquesta missió 
per Maria a favor de tots els homes: 

l. Cf. St. Justí, dial. 99, 7; Orígenes, Cels. l , 32, 69; e . a. 2. DS 3016. 3. Cf. lCo 2,8. 4. Cf. DS 
427. 5. Cf. DS 291 ; 294; 442; 503; 571; 1880. 6. LG 57. 7. Cf. LG 52. 8. Cf. Me 3,31-35; 6,3 ; 
lCo 9,5; Ga 1,19. 9. Cf. Mt 27,56. 10. Cf. Gn 13,8; 14,16; 29,15 ; etc. 11. Cf. Jn 19,26-27; Ap 
12,17. 12. LG 63. 
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503. La virginitat de Maria manifesta la iniciativa absoluta de Déu en l'Encar- 422 
nació. Jesús només té Déu com a Pare1

. «La naturalesa humana que va assumir 
mai no el va apartar del Pare (. .. ); consubstancial Fill del Pare per la seva 
divinitat, consubstancial fill de la seva mare per la seva humanitat, però pròpia-
ment Fill de Déu en les seves dues naturaleses»2

• 

504. Jesús fou concebut per obra de l'Esperit Sant al si de la Verge Maria, 
perquè és el Nou Adam3 que inaugura la nova creació: «El primer home ve de 359 
la terra fet de pols; el segon home ve del cel» (lCo 15,47). La humanitat del 
Crist és plena de l'Esperit Sant des de la seva concepció, perquè Déu «no li 
dóna pas l'Esperit amb mesura» On 3,34). «De la seva plenitud», precisament, 
com a cap de la humanitat redimida4, «tots nosaltres n'hem rebut, i gràcia per 
gràcia» Qn 1,16). 

505. Jesús, el Nou Adam, inaugura amb la seva concepció virginal el nou 
naixement dels fills d'adopció en l'Esperit Sant per la fe . «Com es farà això?» 1265 
(Lc 1,34)5 La participació a la vida divina no ve «de la sang, ni del voler carnal, 
ni del voler d'home, sinó de Déu» Qn 1,13). L'acolliment d'aquesta vida és 
virginal, perquè és totalment donada per l'Esperit a l'home. El sentit esponsal 
de la vocació humana en relació amb Déu6 es realitza perfectament en la 
maternitat virginal de Maria. 

506. Maria és verge perquè la seva virginitat és el signe de la seva fe, «que 148 
cap dubte no altera»7

, i de la seva donació sense particions a la voluntat de 1814 
Déu8

. Per aquesta fe li arribà de ser la mare del Salvador: ,<Maria és més 
benaurada per haver rebut la fe del Crist que no pas per haver concebut la 
carn del Crist»9

• 

507. Maria és alhora verge i mare perquè és la figura i la realització més 
perfecta de l'Església10

: L'Església, «per la paraula de Déu fidelment acollida, 967 
esdevé també ella una mare, per tal com amb la predicació i el baptisme 
engendra a una vida nova i immortal els fills concebuts per obra de l'Esperit 
Sant i nats de Déu. I és verge també ella, que guarda íntegrament i purament la 
fe donada a l'Espòs» 11

• 149 

EN RESUM 

508. De la descendència d'Eva, Déu va escollir la Verge Maria per ser la 
Mare del seu Fill. «Plena de gràcia», ella és «el fruit més excel·lent de 
la Redempció»12

: des del primer instant de la seva concepció, va ser 

l. Cf. Lc 2,48-49. 2. Ce. Friül el 796: DS 619. 3. Cf. lCo 15,45. 4. Cf. Col 1,18. 5. Cf. Jn 
3,9. 6. Cf. 2Co 11 ,2. 7. LG 63. 8. Cf. lCo 7,34-35. 9. St. Agustí, virg. 3. 10. Cf. LG 
63. 11. LG 64. 12. SC 103. 
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preseroada totalment de la màcula del pecat original i va conseroar
se neta de tot pecat personal durant tota la vida. 

509. Maria és veritablement «Mare de Déu», ja que és la mare del Fill etern 
de Déu fet home, que és Déu mateix. 

510. Maria «restà verge en la concepció del seu Fill, verge també en l'in
/ anta ment, verge portant-lo, verge alimentant-lo, verge sempre» 1

. 

Amb tot el seu ésser és «l'esclava del Senyor» (Lc 1,38). 

511. La Verge Maria «va contribuir a la salvació dels homes amb la seva fe 
i la seva obediència lliures» 2• Va pronunciar el seu sí «en nom de tota 
la naturalesa humana» 3. Per la seva obediència és la nova Eva, 
mare dels vivents. 

PARÀGRAF 3 Els misteris de la vida del Crist 

512. Quant a la vida del Crist, el Símbol de la fe només parla dels misteris 
de l'Encarnació (concepció i naixement) i de la Pasqua (passió, crucifixió, 
mort, sepultura, baixada als inferns, resurrecció i ascensió) . No diu res explí
citament dels misteris de la vida amagada i pública de Jesús; però els articles 

1163 de la fe referents a l'Encarnació i a la Pasqua de Jesús il·luminen tota la vida 
terrenal del Crist. «Totes les coses que Jesús començà a fer i ensenyar, fins al 
dia en què(. .. ) fou endut al cel» (Ac 1,1-2) cal contemplar-les a la llum dels 
misteris de Nadal i de Pasqua. 

426 513. La catequesi, segons les circumstàncies, desplegarà totes les riqueses 
561 dels misteris de Jesús. Aquí n'hi haurà prou d 'indicar alguns elements co

muns a tots els misteris de la vida del Crist (I), i esbossar de seguida els princi
pals misteris de la vida amagada (II) i pública (Ill) de Jesús. 

I. TOTA LA VIDA DEL CRIST ÉS MISTERI 

514. Moltes coses que interessen la curiositat humana sobre Jesús no 
consten als Evangelis. No hi trobem gairebé res de la seva vida a Natzaret, i 
fins s'hi passa per alt una gran part de la seva vida pública4. El que hi ha als 
Evangelis s'ha escrit «perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i 
així, creient, tingueu vida en el seu nom» 0n 20,31). 

126 515. Els Evangelis foren escrits per homes que van ser entre els primers a 
tenir fe5 i que volien fer-la participar a d'altres. Havent conegut en la fe qui és 

l. St. Agustí, serm. 186, l. 2. LG 56. 3. St. Tomàs d 'A., s. th. 3, 30, l. 4. Cf.Jn 20,30. 5. Cf. 
Me 1,1; Jn 21,24. 
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Jesús, van poder veure i fer veure les traces dels seus misteris en tota la seva 
vida terrenal. Des dels bolquers del naixement1 fins al vinagre de la passió2 i 
al sudari de la Resurrecció3, tot en la vida de Jesús és signe del seu misteri. A 
través dels seus actes, dels miracles i de les paraules, es va revelar «que en ell 
habita corporalment tota la plenitud de la divinitat» (Col 2,9). Així la seva 
humanitat apareix com el «sagrament», és a dir, el signe i l'instrument de la 609, 774 
seva divinitat i de la salvació que ofereix: allò que era visible en la seva vida 
terrenal condueix al misteri invisible de la seva filiació divina i de la seva 4 77 

missió redemptora. 

Els trets comuns dels misteris deJesús 

516. Tota la vida del Crist és Revelació del Pare: les seves paraules i els 65 
seus actes, els seus silencis i els seus sofriments, la seva manera de ser i de 
parlar. Jesús pot dir: «Qui em veu a mi, veu el Pare» Qn 14,9), i el Pare: 
«Aquest és el meu Fill estimat; escolteu-lo» (Lc 9,35). Havent-se fet home 
nostre Senyor per complir la voluntat del Pare4, els trets més petits del seu 
misteri ens manifesten la caritat de Déu envers nosaltres5

. 2708 

517. Tota la vida del Crist és misteri de Redempció. La Redempció ens ve, en 606 
primer lloc, per la sang de la creu6

, però aquest misteri actua en tota la vida del 
Crist: ja en la seva Encarnació, amb la qual, fent-se pobre, ens enriquí amb la 
seva pobresa7

; en la seva vida oculta, reparant la nostra desobediència amb la 1115 

· seva obediència8
; en la seva paraula que purifica els oients9

; en les guaricions i 
els exorcismes, amb què «prengué les nostres xacres i es carregà amb els nos
tres mals» (Mt 8, 17)1°; en la seva Resurrecció, amb la qual ens justifica 11

• 

518. Tota la vida del Crist és misteri de Recapitulació. Tot el que el Crist va 668, 2748 
fer, va dir i va patir, tenia com a finalitat restablir l'home caigut en la seva 
primera vocació: 

Encarnant-se i fent-se home, va recapitular en ell mateix la llarga història dels 
homes i ens va procurar la salvació com en compendi, de tal manera que allò 
que havíem perdut en Adam, és a dir, el fet de ser a imatge i semblança de Déu, 
ho recobréssim enJesucrist12

• És per això, d'altra banda, que el Crist passà per 
totes les edats de la vida, retornant així a tots els homes la comunió amb Déu 13

• 

La nostra comunió en els misteris de Jesús 

519. Tota la riquesa del Crist «és destinada a tots els homes i constitueix el 793 
bé de cadascun»14

• El Crist no va viure la seva vida per a ell mateix, sinó per a 

l. Cf. Lc 2,7. 2. Cf. Mt 27,48. 3. Cf. Jn 20,7. 4. Cf. He 10,5-7. 5. Cf. lJn 4,9. 6. Cf. Ef 1,7; 
Col 1,13-14; lPe 1,18-19. 7. Cf. 2Co 8,9. 8. Cf. Lc 2,51. 9. Cf. Jn 15,3. 10. Cf. Is 
53,4. 11. Cf. Rm 4,25. 12. St. Ireneu, haer. 3, 18, l. 13. Ibid., 3, 18, 7; 2, 22, 4. 14. RH 11. 
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602 nosaltres, des de la seva Encarnació «per nosaltres els homes i per la nostra 
salvació» fins a la mort «pels nostres pecats» (lCo 15,3) i la Resurrecció «per 
la nostra justificació» (Rm 4,25). I, mentrestant, és «el nostre intercessor prop 

1085 del Pare» (lJn 2,1) «Ja que viurà sempre per intercedir per nosaltres» (He 
7,25). I, amb tot el que ha viscut i sofert per nosaltres d 'una vegada per totes, 
ell és present per sempre «a fi de comparèixer a la presència de Déu a favor 
nostre» (He 9,24). 

459 520. Durant tota la seva vida,Jesús va presentar-se com el nostre model1
. És 

359 «l'home perfecte»2
, que ens invita a ser deixebles seus i a seguir-lo. Amb el 

2607 seu abaixament, ens dóna un exemple a imitar3
, amb la seva pregària, ens mou 

a pregar4
, amb la seva pobresa ens crida a acceptar lliurement el despullament 

i les persecucions5. 

2715 521. Crist fa que tot el que ell va viure ho puguem viure nosaltres en ell i 
1391 que ell ho visqui en nosaltres .. «Amb la seva Encarnació, el Fill de Déu, d 'algu

na manera, va unir-se a cada home» 6• Som cridats a ser un amb ell. Amb tot 
allò que ell va viure en la nostra carn i com a model nostre, fa que hi tinguem 
comunió com a membres del seu Cos: 

Hem de continuar i acomplir en nosaltres els estats d'ànima i els misteris de 
Jesús, i hem de demanar sovint que ell els realitzi plenament en nosaltres i en 
tota la seva Església ( ... ). Perquè el Fill de Déu té el designi de posar una 
pa11icipació i fer com una continuació i extensió dels seus misteris en nosal
tres i en tota la seva Església, amb les gràcies que ens vol comunicar i amb els 
efectes que vol obrar en nosaltres mitjançant els seus misteris. És així com ell 
els vol acomplir en nosaltres7

• 

II. ELS MISTERIS DE I.A INFAL"\!TESA I DE I.A VIDA OCULTA DE JESÚS 

Les preparacions 

522. La vinguda del Fill de Déu a la terra és un esdeveniment tan immens 
711, 762 que Déu va voler preparar-lo durant segles. Ritus i sacrificis, figures i símbols 

de la «Primera Aliança» (He 9,15), tot ho fa convergir en el Crist. L'anuncia per 
boca dels profetes que se succeeixen a Israel. D'altra banda, desvetlla en el cor 
dels pagans l'espera obscura de la seva vinguda. 

712-720 523. Sant Joan Baptista és el precursor8 immediat del Senyor, enviat per 
preparar-li el camí9. «Profeta de l'Altíssim» (Lc 1,76), supera tots els profetes1º, 
és el darrer de tots11 i inaugura l'Evangeli12

• Saluda la vinguda del Crist des de 

l. Cf. Rm 15,5; FI 2,5. 2. GS 38. 3. Cf. Jn 13,1 5. 4. Cf. Lc 11,1. 5. Cf. Mt 5,11-12. 6. GS 22, 
§ 2. 7. St. Joan Eudes, regn. 8. Cf. Ac 13,24. 9. Cf. Mt 3,3. 10. Cf. Lc 7,26. 11. Cf. Mt 
11 ,13. 12. Cf. Ac 1,22; Lc 16,16. 13. Cf. Lc 1,41. 
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les entranyes de la mare13 i troba el seu goig a ser «l'amic de l'Espòs» On 3,29) 
que ell assenyala com «l'Anyell de Déu que treu el pecat del món» On 1,29). 
Precedint Jesús «amb l'esperit i el poder d'Elies» (Lc 1,17), dóna testimoni 
d'ell amb la seva predicació, el seu baptisme de conversió i, finalment, amb el 
seu martiri 1 . 

524. Celebrant cada any la litúrgia de l'Advent, l'Església actualitza aquesta 1171 
espera del Messies. Participant a la llarga preparació de la primera vinguda del 
Salvador, els fidels renoven el desig ardent del seu segon adveniment:2. Amb la 
celebració del naixement i del martiri del Precursor, l'Església s'uneix al seu 
desig: «Cal que ell creixi i que jo minvi» On 3,30). 

El misteri de Nadal 

525. Jesús va néixer en la humilitat d 'una establia, en una família pobra3. Els 
primers testimonis del seu adveniment són uns senzills pastors. En aquesta 437 
pobresa es manifesta la glòria del cel4

. L'Església no para de cantar la glòria 2443 
d'aquesta nit: 

La Verge avui posa al món l'Etern 
i el món dóna una cova a l'Inaccessible. 
Els àngels i els pastors el van lloant 
i els mags arriben amb l'estel que els guia. 
Heu nascut per nosaltres, 
Infant i Déu etern!5 

526. «Esdevenir infant» en relació amb Déu és la condició per entrar al 
Regne6

. Per això cal abaixar-se7
, fer-se petit. Més, encara: cal «néixer de dalt» 

On 3,7), «néixer de Déu» On 1,13) per «arribar a ser fills de Déu» On 1,12). El 
misteri de Nadal s'acompleix en nosaltres quan el Crist «rep forma» en nosal
tres (Ga 4,19). Nadal és el misteri d'aquest <,admirable intercanvi». 

Oh admirable intercanvi! El Creador dels homes s'ha volgut fer home i ha nascut 
d'una verge; compartint la nostra humanitat, ens ha fet do de la seva divinitat8

• 460 

Els misteris de la infantesa de Jesús 

527. La circumcisió de Jesús, vuit dies després del seu naixement9
, és el 

signe de la seva inserció en la descendència d 'Abraham, en el poble de l'alian-
ça, de la seva submissió a la llei10 i de la seva dedicació al culte d'Israel, en el 580 
qual participarà durant tota la vida. Aquest signe prefigura la «circumcisió en 
el Crist» que és el baptisme (Col 2,11-13). 1214 

l. Cf. Me 6,17-29. 2. Cf. Ap 22 ,17. 3. Cf. Lc 2,6-7. 4. Cf. Lc 2,8-20. 5. Cf. Kontak:ion de Romà 
el Melode. 6. Mt 18,3-4. 7. Cf. Mt 23,12. 8. LH, antífona de vespres de l'octava de Na-
dal. 9. Cf. Lc 2,21. 10. Cf. Ga 4,4. 
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439 528. L'Epifania és la manifestació de Jesús com a Messies d'Israel, Fill de 
Déu i ·salvador del món. Amb el baptisme de Jesús al Jordà i les Noces de 
Canà1, l'Església celebra l'adoració de Jesús pels «mags», vinguts d'Orient (Mt 
2,1). En aquests «mags», representants de les religions paganes dels voltants, 
l'Evangeli veu les primícies de les nacions que acullen la Bona Nova de la 
salvació per l'Encarnació. La vinguda dels mags aJerusalem per «retre home
natge al Rei dels jueus» (Mt 2,2), mostra que ells cerquen a Israel, a la llum 
messiànica de l'estrella de David2

, aquell que serà el rei de les nacions3. La 
seva vinguda significa que els pagans només poden descobrir Jesús i adorar-lo 

711-716 com a Fill de Déu i Salvador del món adreçant-se als jueus4 i rebent d'ells la 
122 promesa messiànica tal com es troba continguda a l'Antic Testament5. L'Epifa

nia manifesta que «la plenitud dels pagans entra a la família dels patriarques»6 

i adquireix la israelitica dignitas7
. 

583 529. La Presentació de Jesús al templeª el mostra com a primogènit que 
pertany al Senyor9

. Amb Simeó i Anna, tota l'expectació d'Israel surt a l'encon-
439 tre del seu Salvador (la tradició bizantina anomena així aquest esdeveniment). 

Jesús és reconegut com el Messies tan esperat, «llum per a les nacions» i 
«glòria d 'Israel» , però també com a «signe de contradicció». L'espasa de dolor 

614 predita a Maria anuncia aquella altra oblació, perfecta i única, de la creu que 
donarà la salvació que Déu «ha preparat davant de tots els pobles». 

530~ La fugida a Egipte i la matança dels Innocents10 manifesta l'oposició de 
les tenebres a la llum: «Vingué a casa seva, però els seus no l'acolliren» Gn 

574 1,11). Tota la vida del Crist estarà sota el signe de la persecució. Els seus en 
participaran amb ell11

. La seva tornada d'Egipte11 recorda l'Èxode12 i presenta 
Jesús com l'alliberador definitiu. 

Els misteris de la vida oculta de Jesús 

531. Durant la part més llarga de la seva vida, Jesús va participar de la 
condició de la immensa majoria dels homes: una vida diària sense cap grande-

2427 sa aparent, vida de treball manual, una vida religiosa de jueu sotmès a la llei 
del Senyor14

, una vida dintre la comunitat. De tot aquest període, només se'ns 
ha revelat que Jesús era «obedient» als seus pares i que «creixia en saviesa, en 
edat i en gràcia davant de Déu i dels homes» (Lc 2,51-52). 

532. L'obediència de Jesús a la seva mare i al seu pare legal va ser el compli-
2214-2220 ment perfecte del quart manament. És la imatge temporal de la seva obedièn

cia filial al seu Pare del cel. L'obediència diària de Jesús a Josep i a Maria 

l. Cf. LH, antífona del Magníficat de les segones vespres de l'Epifania. 2. Cf. Nm 24,17; Ap 
22,16. 3. Cf. Nm 24,17-19. 4. Cf. Jn 4,22. 5. Cf. Mt 2,4-6. 6. St. Lleó el Gran, serm. 
23. 7. MR, Vetlla pasqual, 26: pregària després de la tercera lectura. 8. Cf. Lc 2,22-39. 9. Cf. Ex 
13,12-13. 10. Cf. Mt 2,13-18. 11. Cf. Jn 15,20. 12. Cf. Mt 2,15. 13. Cf. Os 11,1. 14. Cf. Ga 4,4. 
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anunciava i anticipava l'obediència del Dijous Sant: «No pas la meva volun-
tat...» (Lc 22,42). L'obediència ordinària de Jesús durant la seva vida oculta ja 612 
inaugurava l'obra del restabliment d'allò que la desobediència d'Adam havia 
destruït1

. 

533. La vida amagada de Natzaret permet a tots els homes de tenir comunió 
amb Jesús pels camins més ordinaris de la vida: 

La casa de Natzaret és una escola en la qual es comença a conèixer la vida del 
Crist: és l'escola de l'Evangeli( ... ). Ella ens ensenya de bell antuvi el silenci. Tant 2717 
de bo que rebrotés en nosaltres l'amor al silenci, aquest hàbit mental admirable 
i sempre necessari ( ... ). Aquí aprenem la manera de viure en família. Que 
Natzaret ens ensenyi què és la família, què és la seva comunió d'amor, què és la 2204 
seva bellesa, nítida i greu, quines són les seves propietats sagrades i inviolables 
( ... ). Aquí coneixem la disciplina del treball. Natzaret, oh casa del «fill del 
fuster»! És principalment aquí que desitgem entendre i lloar la disciplina seve-
ra, però redemptora, del treball humà( .. .). Aquí volem anunciar la salvació als 
treballadors de tot el món, i proposar-los un gran model, el seu germà diví2. 2427 

534. El trobament de Jesús al temple3 és l'únic esdeveniment que trenca el 583 
silenci dels Evangelis durant els anys de la vida oculta de Jesús. Jesús hi deixa 
entreveure el misteri de la seva consagració total a una missió que ve de la 2599 
seva filiació divina: «No sabíeu que m'he d 'ocupar de les coses del meu Pare?» 
Maria i Josep «no entenien» aquesta paraula, però l'acollien amb fe, i «Maria 964 
guardava fidelment tots aquests records en el seu cor» durant els anys que 
Jesús passà submergit en el silenci d 'una vida ordinària. 

Ill. ELS MISTERIS DE LA VIDA PÚBLICA DE JESÚS 

El baptisme deJesús 

535. El començament4 de la vida pública de Jesús és el seu baptisme per 
Joan al Jordà5

• Joan proclamava «un baptisme de penitència per la remissió 
dels pecats» (Lc 3,3). Una multitud de pecadors, publicans i soldats6

, fariseus i 719-720 
saduceus 7 i dones de mala vida8 anaven a fer-se batejar per ell. Llavors es 
presentà Jesús. El Baptista dubtava, però Jesús insistí i va rebre el baptisme. 
L'Esperit Sant en forma de colom va baixar sobre Jesús i es va sentir la veu del 701 
cel que proclamava: «Aquest és el meu Fill, l'Estimat» (Mt 3,13-17). És la mani-
festació («Epifania») de Jesús com a Messies d'Israel i Fill de Déu. 438 

536. El baptisme de Jesús és, per la seva banda, l'acceptació i la inauguració 
de la seva missió de Servidor sofrent. Es deixa comptar entre els pecadors9

. Ja 

l. Cf. Rm 5,19. 2. Pau VI, discurs del 5 de gener de 1964 a Natzaret. 3. Cf. Lc 2,41-52. 4. Cf. 
Lc 2,23. 5. Cf. Ac 1,22. 6. Cf. Lc 3,10-14. 7. Cf. Mt 3,7. 8. Cf. Mt 21,32. 9. Cf. Is 53,12. 
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606 és «l'Anyell de Déu que pren sobre seu el pecat del món» Qn 1,29); ja anticipa 
1224 el «baptisme» de la seva mort sangonosa1; ja ve a «completar tota justícia» (Mt 

3,15, és a dir, se sotmet del tot a la voluntat del seu Pare: dóna el consentiment 
per amor a aquest baptisme de mort per la remissió dels nostres pecats2

. A aques
ta acceptació respon la veu del Pare que posa tota la seva complaença en el seu 

444 Fill3. L'Esperit que Jesús posseeix en plenitud des de la seva concepció «es posa» 
727 damunt d'ell Qn 1,32-33)4. Ell en serà la font per a tota la humanitat. A l'hora del 
739 seu baptisme «el cel s'obrí» (Mt 3,16) -l'havia tancat el pecat d'Adam-, i l'aigua 

és santificada quan hi davallenJesús i l'Esperit Sant, preludi de la nova creació. 

1262 537. Pel baptisme, el cristià és sacramentalment assimilat a Jesús, el qual 
anticipa en el seu baptisme la seva mort i la seva resurrecció; ha d'entrar en 
aquest misteri d 'abaixament humil i de penediment, ha de baixar a l'aigua 
amb Jesús per sortir-ne amb ell, ha de renéixer de l'aigua i de l'Esperit per _ 
esdevenir, en el Fill, també ell un fill estimat del Pare i «viure en una vida 
nova» (Rrn 6,4). 

628 Sepultem-nos en el Crist pel baptisme, a fi de ressuscitar amb ell. Baixem amb 
ell, per ser elevats amb ell; pugem amb ell, per ser glorificats amb ell5

. 

Tot el que va esdevenir-se en el Crist ens fa conèixer que, després del bany de 
l'aigua, l'Esperit Sant baixa damunt nostre des del cel i que, adoptats per la Veu 
del Pare, esdevenim fills de Déu6

. 

La temptació deJesús 

538. Els Evangelis parlen d'un temps de solitud de Jesús al desert immedia
tament després del baptisme de Joan: «Portat per l'Esperit» al desert, Jesús hi 
passa quaranta dies sense menjar. Viu amb les bèsties salvatges i els àngels el 

394 serveixen7
. Al final d'aquest temps, Satanàs el tempta tres vegades mirant de 

518 posar obstacles a la seva actitud filial envers Déu. Jesús rebutja aquests atacs, 
que recapitulen les temptacions d'Adam al paradís i d'Israel al desert, i el 
diable s'allunya d'ell «fins a una altra oportunitat» (Lc 4,13). 

539. Els Evangelis indiquen el sentit salvífic d'aquest esdeveniment miste
riós. Jesús és el nou Adam, que es manté fidel allí on el primer va sucumbir a 

397 la temptació. Jesús duu a terme perfectament la vocació d'Israel: al revés d'a
quells que antigament havien provocat Déu durant quaranta anys al desert8

, el 
Crist es revela com el Servidor de Déu totalment obedient a la voluntat divina. 

385 Amb això, Jesús és el vencedor del diable: «ha lligat l'home fort» per arrabas
sar-li el botí (Me 3,27). La victòria de Jesús sobre el temptador al desert anti-

609 cipa la victòria de la passió, obediència suprema del seu amor filial al Pare. 

l. Cf. Me 10,38; Lc 10,50. 2. Cf. Mt 26,39. 3. Cf. Lc 3,22; Is 42,1. 4. Cf. Is 11 ,2. 5. St. Gregori 
Nazianzè, or. 40, 9. 6. St. Hilari , Mat. 2. 7. Cf. Me 1,12-13. 8. Cf. Sl 95,10. 
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540. La temptació de Jesús manifesta la manera que té el Messies de ser Fill 2119 
de Déu, en oposició a aquella que Satanàs li proposa i que els homes1 desit-
gen atribuir-li. Vet aquí per què el Crist va vèncer el temptador per nosaltres: 
«Que no tenim pas un Gran Sacerdot que no pugui compadir-se de les nostres 519-2849 
febleses, provat en tot d'una manera semblant, llevat del pecat» (He 4,15). 
L'Església s'uneix cada any, durant els quaranta dies de la Quaresma, al misteri 
de Jesús al desert. 1438 

«El Regne de Déu és a prop» 

541. «Després que Joan fou empresonat, anà Jesús a la Galilea, predicant 
l'Evangeli de Déu: S'ha complert el temps, deia, i és a prop el Regne de Déu; 
convertiu-vos i creieu en la Bona Nova» (Me 1,15). «Per complir la voluntat del 
Pare, el Crist va inaugurar el Regne del cel sobre la terra» 2

• La voluntat del Pare 
és «elevar els homes a la comunió de la vida divina»3

. Ho fa aplegant els 
homes entorn del seu Fill, Jesucrist. Aquest aplec és l'Església, que és a la terra 
«la llavor i el començament del Regne de Déu» 4. 

542. Crist és al cor d'aquesta reunió dels homes en «la família de Déu». Ell 
els convoca al seu voltant per la paraula, pels signes que manifesten el Regne 
de Déu, per la missió dels seus deixebles. Realitzarà l'adveniment del seu 
Regne sobretot amb el gran misteri de la Pasqua: la seva mort en creu i la 
Resurrecció: «Quan seré alçat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi» On 
12,32). Tots els homes són cridats a aquesta unió amb el Crist5. 

' L'anunci del Regne de Déu 

543. Tots els homes són cridats a entrar al Regne. Anunciat primer als fills 
d'Israel6

, aquest Regne messiànic és destinat a acollir els homes de totes les 

2816 

763 

669, 768, 
865 

2233 

789 

nacions 7. Per accedir-hi, cal acollir la paraula de Jesús: 764 

La paraula del Senyor és comparada a una llavor sembrada en un camp. Els qui 
l'escolten amb fe i són agregats al petit ramat del Crist han acollit el seu Regne. 
Després, per la seva pròpia força, la llavor creix fins al temps de la sega8

. 

544. El Regne pertany als pobres i als petits, és a dir, als qui l'han acollit amb 709 
un cor humil. Jesús és enviat a «portar la Bona Nova als pobres» (Lc 4,18)9. 2443 
Els declara benaurats perquè «el Regne del cel és per a ells» (Mt 5,3). El Pare 2546 
s'ha dignat a revelar «als petits» allò que s'amaga als savis i als prudents10

. 

Jesús conviu amb els pobres. Des del bressol fins a la creu, sap què és tenir 
fam 11

, set12 i no tenir «on reposar el cap»13
. Més encara, s'identifica amb els po-

l. Cf. Mt 16,21-23. 2. LG 3. 3. LG 2. 4. LG 5. 5. Cf. LG 3. 6. Cf. Mt 10,5-7. 7. Cf. Mt 8,11; 
28,19. 8. LG 5. 9. Cf. 7,22. 10. Cf. Mt 11,25. 11. Cf. Me 2,23-26; Mt 21,18. 12. Cf. Jn 4,6-7; 
19,28. 13. Cf. Lc 9,58. 



1443 
588, 1846 

1439 

2613 

542 
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bres de tota mena i fa de l'amor actiu envers ells la condició de l'entrada al seu 
Regne1

. 

545. Jesús invita els pecadors a la taula del Regne: «No he vingut a cridar els 
justos, sinó els pecadors» (Me 2,17)2. Els invita a la conversió, sense la qual no 
es pot entrar al Regne, però els mostra amb paraules i fets la misericòrdia 
sense límits del seu Pare envers ells3 i la immensa «joia del cel per un sol 
pecador que es converteix» (Lc 15,7). La prova suprema d 'aquest amor serà el 
sacrifici de la seva pròpia vida «en remissió dels pecats» (Mt 26,28). 

546. Jesús crida a entrar al Regne a través de les paràboles, tret típic del seu 
ensenyament4

. Amb elles invita al banquet del Regne5; però demana també 
una elecció radical: per adquirir el Regne, cal donar-ho tot6

. Les paraules no 
són suficients, calen els fets7

. Les paràboles són com miralls per a l'home: 
¿acull la paraula com una terra dura o com una terra bona?8 què en fa dels · 
talents rebuts?9 Jesús i la presència del Regne en el món són secretament al 
cor de les paràboles. Cal entrar al Regne, és a dir, fer-se deixeble del Crist, per 
«conèixer els misteris del Regne del cel» (Mt 13,11). Per als qui es queden 
«fora», tot resulta enigmàtic1°. 

Els signes del Regne de Déu 

670 547. Jesús acompanya les seves paraules amb molts «miracles, prodigis i 
439 senyals» (Ac 2,22) que manifesten que el Regne és present en ell. Donen 

testimoniatge que Jesús és el Messies anunciat11
. 

156 548. Els signes realitzats per Jesús testimonien que el Pare l'ha enviat12
. 

2616 Conviden a creure en ell13
. Als qui s'adrecen a ell amb fe, els concedeix el que 

demanen14
. Els miracles enforteixen la fe en aquell que fa les obres del seu 

5 74 Pare: donen testimoni que és el Fill de Déu15
. Però també poden ser «ocasió 

de caiguda» (Mt 11,6). No volen satisfer la curiositat i els desigs màgics. Mal-
447 grat els seus miracles tan evidents, Jesús és rebutjat per alguns16

. L'acusen 
d'actuar amb el poder dels dimonis17

. 

549. Deslliurant alguns homes dels mals terrenals de la fam 18
, de la injustí-

1503 cia19
, de la malaltia i de la mort20

, Jesús va presentar uns signes messiànics. 
Tanmateix no va venir a suprimir tots els mals d'aquest món21

, sinó a alliberar 
440 els homes de l'esclavitud més greu, la del pecat22

, que és l'obstacle en la voca
ció de fills de Déu i la causa de totes les servituds humanes. 

l. Cf. Mt 25,31 -46. 2. Cf. lTm 1,15. 3. Cf. Le 15,11-32. 4. Cf. Me 4,33-34. 5. Cf. Mt 22,1-
14. 6. Cf. Mt 13,44-45. 7. Cf. Mt 21,28-32. 8. Cf. Mt 13,3-9. 9. Cf. Mt 25,14-30. 10. Cf. Mt 
13,10-15. 11. Cf. Lc 7,18-23. 12. Cf. Jn 5,36; 10,25. 13. Cf. Jn 10,38. 14. Cf. Me 5,25-34; 10, 
52, etc. 15. Cf.Jn 10,31-38. 16. Cf.Jn 11,47-48. 17. Cf. Me 3,22. 18. Cf.Jn 6,5-15. 19. Cf. Lc 
19,8. 20. Cf. Mt 11,5. 21. Cf. Lc 12,13.14;Jn 18,36. 22. Cf.Jn 8,34-36. 
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550. La vinguda del Regne de Déu és la desfeta del Regne de Satanàs1
: «Si és 

amb l'Esperit de Déu que expulso els dimonis, és que ha arribat a vosaltres el 
Regne de Déu» (Mt 12,28). Els exorcismes de Jesús alliberen els homes de la 
influència dels dimonis2

. Anticipen la gran victòria de Jesús sobre «el príncep 
d'aquest món» On 12,31). Per la creu del Crist el Regne de Déu serà definitiva
ment establert: «Déu ha regnat des de la creu»3

• 

«Les claus del Regne» 

394 

1673 
440, 2816 

551. Des del començament de la seva vida pública, Jesús va escollir dotze 858 
homes per anar amb ell i participar de la seva missió4

. Els donà part en la seva 
autoritat «i els envià a proclamar el Regne de Déu i a guarir» (Lc 9,2). Sem-
pre més van restar associats al Regne del Crist. Per ells el Crist dirigeix l'Es- 765 
glésia: 

Així com el meu Pare ha disposat de la dignitat reial a favor meu, així tam
bé jo en disposo a favor vostre, de manera que mengeu i begueu a la meva 
taula en el meu Regne i segueu en trons regint les dotze tribus d'Israel (Lc 
22,29- 30), 

552. En el col·legi dels Dotze, Simó Pere tenia el primer lloc5. Jesús li confià 
una missió única. Gràcies a una revelació que venia del Pare, Pere havia con
fessat: «Vós sou el Crist, el Fill del Déu vivent». Llavors nostre Senyor li decla
rà: «Tu ets Pere, i sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes 
del reialme de la mort no la dominaran» (Mt 16,18). El Crist, «Pedra viva» (lPe 
2,4), assegura a la seva Església edificada sobre Pere la victòria sobre els po
ders de la mort. Pere, per la seva confessió de fe, serà la roca incommovible de 
l'Església. Tindrà la missió de guardar aquesta fe de tot defalliment i de refer
mar-hi els seus germans6

. 

553. Jesús va confiar a Pere una autoritat específica: «Et donaré les claus del 
regne del cel, i allò que lligaràs a la terra, serà lligat al cel, i allò que deslligaràs 
a la terra, serà deslligat al cel» (Mt 16,19). El «poder de les claus» designa 
l'autoritat per governar la casa de Déu, que és l'Església. Jesús, el «Bon Pastor» 
On 10,11). va confirmar aquesta misió després de la seva Resurrecció: «Pastura 
les meves ovelles» Qn 21,15-17. El poder de «lligar i deslligar» significa l'auto
ritat per absoldre els pecats, pronunciar judicis doctrinals i prendre decisions 
disciplinars dintre l'Església. Jesús ha confiat aquesta autoritat a l'Església pel 
ministeri dels apòstols7 i particularment de Pere, l'únic a qui ell va confiar 
explícitament les claus del Regne. 

l. Cf. Mt 12,26. 2. Cf. Le 8,26-39. 3. Himne «Vexilla Regis». 4. Cf. Me 3,13-19. 5. Cf. Me 
3,16; 9,2; Lc 24,34; lCo 15,5. 6. Cf. Lc 22,32. 7. Cf. Mt 18,18. 

880 
153,442 

424 

381 

1445 

641,881 
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Un tast del Regne: la transfiguració 

554. Des del dia que Pere va confessar que Jesús és el Crist, el Fill del Déu 
vivent, el Mestre «començà a manifestar als seus deixebles que li calia anar a 
Jerusalem i patir molt ( ... ) i ser mort, i ressuscitar al tercer dia» (Mt 16,21). 
Pere va rebutjar aquest anunci1

, i els altres no el van pas comprendre millor2
. 

697, 2600 Dintre aquest context se situa l'episodi misteriós de la transfiguració deJesús3 

dalt d'una muntanya en presència de tres testimonis escollits per ell: Pere, 
Jaume i Joan. La cara i els vestits de Jesús van tornar-se resplendents, van 
aparèixer Moisès i Elies i li «parlaven del seu traspàs que havia d'acomplir a 
Jerusalem» (Lc 9,31). Un núvol els cobrí i es va sentir una veu del cel que deia: 

444 «Aquest és el meu Fill, el meu elegit. Escolteu-lo» (Lc 9,35). 

555. Per un moment, Jesús va deixar veure la seva glòria divina, confirmant 
així la confessió de Pere. D'aquesta manera ensenyava que «per entrar a la · 

2576, 2583 seva glòria» havia de passar per la creu a Jerusalem. Moisès i Elies havien vist 
la glòria de Déu a la muntanya. La llei i els profetes havien anunciat els sofri
ments del Messies4

. La passió de Jesús era volguda pel Pare: el Fill actuava com 
257 a Servent de Déu5. El núvol indicava la presència de l'Esperit Sant: «Tota la 

Trinitat s'hi feu present: el Pare en la veu, el Fill en l'home, l'Esperit en el 
núvol lluminós» 6: 

Us vau transfigurar a la muntanya i, en tant que n'eren capaços, els deixebles 
van contemplar la vostra glòria, oh Crist Déu, perquè quan us veiessin crucifi
cat, comprenguessin que la vostra passió era voluntària i anunciessin al móri 
que vós sou verament la irradiació del Pare7

. 

556. Al llindar de la vida pública, el baptisme; al llindar de la Pasqua, la 
transfiguració. Amb el baptisme de Jesús «es manifestà el misteri de la nostra 
regeneració»: el nostre baptisme; la transfiguració és «el sagrament de la sego-

l 003 na regeneració»: la nostra pròpia resurrecció8
. Des d'ara participem a la Resur

recció del Senyor per l 'Esperit Sant que actua en els sagraments del Cos del 
Crist. La transfiguració ens dóna un tast de la vinguda gloriosa del Crist «que 
transformarà el nostre pobre cos per fer-lo semblant al seu cos gloriós» (Fl 
3,21). Però també ens recorda que ens cal passar «per moltes tribulacions per 
entrar al Regne de Déu» (Ac 14,22): 

Pere encara no ho havia entès quan desitjava viure amb el Crist a la muntanya9. 

Això, Pere, t'ho ha reservat per a després de la mort. Per ara, ell et diu: Baixa a 
patir sobre la terra, a servir sobre la terra, a ser menyspreat i crucificat sobre 

l. Cf. Mt 16,22-23. 2. Cf. Mt 17,23; Lc 9,45. 3. Cf. Mt 17,1-8 par.; 2Pe 1,16-18. 4. Cf. Lc 
24,27. 5. Cf. Is 42,1 . 6. St. Tomàs d'A., s. th., 3, 45, 4, ad 2. 7. Litúrgia bizantina, Kontakion de 
la festa de la Transfiguració. 8. Cf. St. Tomàs d'A., s. th., 3, 45, 4, ad 2. 9. Cf. Lc 9,33. 
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la terra. La Vida baixa per fer-se matar. El Pa baixa per tenir fam. El Camí 
baixa per fatigar-se caminant. La Font baixa per tenir set. I tu refuses el sofri
ment?1 

L'anada deJesús aJerusalem 

557. «En complir-se els dies en què havia de ser endut d'aquest món, deci
dí d'encaminar-se a Jerusalem» (Lc 9,51)2. Amb aquesta decisió, significava 
que pujava a Jerusalem disposat a morir-hi. En tres tongades havia anunciat la 
seva passió i la seva Resurrecció3

. Quan va a Jerusalem, diu: «No convé que un 
profeta mori fora de Jerusalem» (Lc 13,33). 

558. Jesús recorda el martiri dels profetes morts aJerusalem4
. Però persis

teix a cridar Jerusalem que es reuneixi amb ell: «Quantes vegades he volgut 
aplegar els teus fills , tal com una lloca aplega els seus pollets sota les seves 
ales, i no ho heu volgut» (Mt 23,37b). Quan veu Jerusalem, plora per ella, i 
exhala encara un cop més el desig del seu cor: «Si haguessis conegut en 
aquest dia, tu també, allò que et duu a la pau! En canvi, ha estat amagat als teus 
ulls» (Lc 19,41-42). 

L'entrada messiànica de Jesús a Jerusalem 

559. Com acollirà Jerusalem el Messies? Jesús s'havia sostret a tota temptati-
va de fer-lo rei5, però ara prepara els detalls de la seva entrada messiànica a la 
ciutat de «David, el seu pare» (Lc, 1,32)6. Va ser aclamat com a fill de David, 
com el qui porta la salvació (Hosanna vol dir «salva!», «dóna la salvació!»). El 
«Rei de la glòria» (Sl 24,7-10) entra a la seva ciutat «muntat sobre un pollí» (Za 
9,9): no conquereix la Filla de Sió, figura de la seva Església, amb l'astúcia o la 
violència, sinó amb la humilitat que dóna testimoni de la Veritat7. Per això els 
súbdits del seu Regne aquell dia són els infants8 i els «pobres de Déu», que 
l'aclamen tal com els àngels l'anunciaven als pastors9

. La seva aclamació: «Be- 333 
neït el qui ve en nom del Senyor» (Sl 118,26), l'Església l'ha feta seva en el 
«Sanctus» de la litúrgia eucarística per obrir el memorial de la Pasqua del 1352 
Senyor. 

560. L 'entrada de Jesús a Jerusalem manifesta la vinguda del Regne que el 550, 2816 
Rei Messies va realitzar per la Pasqua de la seva mort i Resurrecció. Amb 
aquesta celebració del diumenge de Rams, la litúrgia de l'Església obre la 
Setmana Santa. 1169 

l. St. Agustí, serm. 78, 6. 2. Cf. Jn 13,1. 3. Cf. Me 8,31-33; 9,31-32; 10,32-34. 4. Cf. Mt 
27,37a. 5. Cf. Jn 6,15. 6. Cf. Mt 21,1-11. 7. Cf. Jn 18,37. 8. Cf. Mt 21 ,15-16; Sl 8,3. 9. Cf. Lc 
19,38; 2,14. 
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EN RESUM 

561. «Tota la vida del Crist va ser un ensenyament continu: els seus silencis, 
els seus miracles, les seves accions, la seva pregària, el seu amor als 
homes, la seva predilecció pels petits i els pobres, l'acceptació del sacrifi
ci total sobre la creu per la redempció del món, la seva Resurrecció, 
són l'actuació de la seva paraula i l'acompliment de la Revelació»1

. 

562. Els deixebles del Crist han de conformar-se-li fins que el Crist es formi 
en ells2. «Per això som assumits en els misteris de la seva vida, configu
rats a ell, associats a la seva mort i a la seva Resurrecció, mentre 
esperem de ser-ho al seu Regne»3

. 

563. Pastors o mags, no podem arribar a Déu aquí a la terra sinó ageno
llant-nos davant el pessebre de Betlem i adorant-lo amagat en la fe
blesa d'un in/ant. 

564. Per la seva obediència a Maria i a Josep, pel seu treball humil durant 
molts anys a Natzaret, Jesús ens dóna exemple de santedat en la vida 
diària de la família i del treball. 

565. Des del començament de la seva vida pública des del seu Baptisme, 
Jesús és el «Servent» consagrat del tot a l'obra redemptora que tindrà 
acompliment en el «baptisme» de la passió. 

566. La temptació al desert presenta Jesús, Messies humil, que triomfa de Sata
nàs amb la seva adhesió total al designi de sa1vació volgut pel Pare. 

567. El Regne del cel ha estat inaugurat a la terra pel Crist: «Brilla als ulls 
dels homes amb la paraula, les obres i la presència del Crist»4

. L'Es
glésia és la llavor i el començament d 'aquest Regne. Les seves claus són 
confiades a Pere. 

568. La transfiguració del Crist té per finalitat reforçar la fe dels apòstols 
durant la passió. Aquella pujada a «la muntanya alta» preparava 
una altra pujada, la del Calvari. El Crist, Cap de l'Església, manijèsta 
el que aquest Cos conté i irradia en els sagraments: «l'esperança de la 
Glòria» (Col 1,27)5. 

569. Jesús va pujar voluntàriament a Jerusalem, tot i saber que moriria de 
mort violenta, a causa de la contradicció dels pecadors6

. 

570. L'entrada de Jesús a Jerusalem manifesta l'adveniment del Regne que 
el Rei-Messies, acollit a la seva ciutat pels in/ ants i els humils de cor, va 
dur a terme per la Pasq_ua de la seva Mort i de la seva Resurrecció. 

l. CT 9. 2. Cf. Ga 4,19. 3. Cf. LG 7. 4. LG 5. 5. Cf. St. Lleó el Gran, serm. 51 , 3. 6. Cf. He. 
12,3. 
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ARTICLE 4 «Jesucrist patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, 
mort i sepultat►> 

571. El misteri pasqual de la creu i la Resurrecció del Crist és al centre de la 1067 
Bona Nova que els apòstols, i l'Església després d'ells, han d'anunciar al món. 
El designi salvador de Déu s'ha acomplert «una vegada per sempre» (He 9,26) 
amb la mort redemptora del seu FillJesucrist. 

572. L'Església és fidel a «la interpretació de totes les Escriptures» que el 
mateix Jesucrist havia donat, tant abans com després de la Pasqua: «No calia 599 
potser que el Messies patís tot això i així entrés a la seva glòria?» (Lc 24,26-
27.44-45). Els sofriments del Crist van prendre una forma històrica concreta 
pel fet que va ser «rebutjat pels ancians, els grans sacerdots i els escribes» (Me 
8,31), els quals «el van lliurar als pagans, perquè l'escarnissin, l'assotessin i el 
clavessin a la creu» (Mt 20,19). 

573. La fe, doncs, pot mirar d'aprofundir en les circumstàncies de la mort 158 
de Jesús, transmeses fidelment pels Evangelis1 i aclarides per altres fonts histò
riques, a fi d'entendre millor el sentit de la redempció. 

PARÀGRAF l Jesús i Israel 

574. Des del començament del ministeri públic de Jesús, alguns fariseus i 530 
partidaris d'Herodes, amb alguns sacerdots i escribes, es van posar d'acord 
per perdre'l2

. Amb motiu d'alguns dels seus actes (expulsió de dimonis3, per-
dó dels pecats4, guaricions en dissabte5

, interpretació original dels preceptes 
de puresa legal6

, familiaritat amb publicans i pecadors públics7), Jesús va sem-
blar suspecte de possessió diabòlica a alguns malintencionatsª. El van acusar 
de blasfem9 i de fals profeta 10

, crims religiosos que la llei castigava amb la pena 591 
de mort per lapidació11

. 

575. Alguns actes i paraules de Jesús van ser «signes de contradicció» (Lc 2,34) per a les 
autoritats religioses de Jerusalem - aquelles que l'Evangeli de sant Joan anomena sovint 
«els jueus» - 12

, més encara que per al conjunt del poble de Déu13
• Tanmateix, aquestes 

relacions amb els fariseus no foren exclusivament polèmiques. Eren fariseus els qui 
primer el van advertir del perill que corria14.Jesús fa l'elogi d'alguns fariseus, com l'escriba 
de Me 12,34, i menja, de vegades, a casa de fariseus15

. Jesús confirma algunes doctrines 
ensenyades per grups religiosos escollits del poble de Déu: la resurrecció dels morts16, 993 

l. Cf. DV 19. 2. Cf. Me 3,6. 3. Cf. Mt 12,24. 4. Cf. Me 2,7. 5. Cf. Me 3,1-6. 6. Cf. Me 7,14-
23. 7. Cf. Me 2,14-17. 8. Cf. Me 3,22; Jn 8,48; 10,20. 9. Cf. Me 2.7; Jn 5,18; 10,33. 10. Cf. Jn 
7,12; 7,52. 11. Cf. Jn 8,59; 10,31. 12. Cf. Jn 1,19; 2,18; 5,10; 7,13; 9,22; 18,12; 19,38; 
20,19. 13. Cf.Jn 7,48-49. 14. Cf. Le 13,31. 15. Cf. Le 7,36; 14,1. 16. Cf. Mt 22,23-34; Le 20,39. 
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les formes de pietat (almoina, dejuni i oració)1, el costum d'adreçar-se a Déu com a 
Pare i el caràcter central del manament de l'amor a Déu i al proïsme2

. 

576. Als ulls de molta gent d'Israel, semblava que Jesús actués contra les 
institucions essencials del Poble elegit: 
- l'obediència a tots els preceptes de la llei escrita i -per als fariseus
interpretada segons la tradició oral; 
- el caràcter central del temple de Jerusalem, com a lloc sant on Déu habita 
d'una manera privilegiada; 
- la fe en el Déu únic, de la glòria del qual cap home no pot participar. 

I. JESÚS I LA llEI 

1965 577. Jesús va fer un advertiment solemne al principi del sermó de la munta- _ 
nya, quan va presentar la Llei donada per Déu al Sinaí -en la Primera Alian
ça- a la llum de la gràcia de la Nova Aliança: 

No us penseu pas que he vingut a abolir la Llei o els profetes; no he vingut a 
1967 abolir, sinó a completar. Perquè en veritat us ho dic: mentre no passin el cel 

i la terra, no passarà ni una iod ni un àpex de la Llei, que no s'hagi com
plert. Aquell, doncs, que violarà un d'aquests manaments més petits, i així 
ho ensenyarà als altres, serà tingut pel més petit al Regne del cel; en canvi, 
aquell qui ho compleixi i ho ensenyi, serà tingut per gran al Regne del cel 
(Mt 5,17-19). 

578. Jesús, el Messies d'Israel, el més gran en el Regne del cel, completa-
1953 va la Llei i l'executava íntegrament, fins els preceptes més petits, segons les 

seves pròpies paraules. Fins és l'únic que ho pogué fer perfectament3. Els 
jueus, segons confessió d'ells mateixos, mai no van poder complir la Llei del 
tot, sense violar-ne cap dels preceptes menors4

. Per això cada any, per la fes
ta de l'Expiació, els fills d 'Israel demanaven perdó a Déu per les transgres
sions de la Llei. La Llei constituïa un tot, com recorda sant Jaume: «Qualsevol 
qui observa tota la Llei, però manca en un punt, esdevé reu de tots» 
Qm 2,10)5. 

579. Aquest principi de la integritat de l'observança de la Llei, no solament en la 
lletra, sinó també en l'esperit, era molt apreciat pels fariseus. Aplicant-lo a Israel, van 
portar molts jueus del temps de Jesús a un zel religiós extremat6

. Si aquest zel no 
desembocava en una casuística «hipòcrita» 7, podia preparar el poble per a un certa 
intervenció de Déu insospitada, que serà el compliment perfecte de la Llei per l'únic 
Just que ocupa el lloc de tots els pecadors8

. 

l. Cf. Mt 6,2-18. 2. Cf. Me 12,28-34. 3. Cf. Jn 8,46. 4. Cf. Jn 7,19; Ac 13,38-41; 15,10. 5. Cf. 
Ga 3,10; 5,3. 6. Cf. Rm 10,2. 7. Cf. Mt 15,3-7; Lc 11,39-54. 8. Cf. Is 53,11; He 9,1 5. 
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580. El compliment perfecte de la Llei només podia ser obra del Legisla
dor diví, nascut subjecte a la Llei en la persona del Fill1. En Jesús, la Llei ja no 
es presenta gravada en taules de pedra, sinó «al fons del cor» Qr 31,33) del 
Servent, el qual, perquè «porta fidelment el dret» (Is 42,3), esdevé «l'aliança 
del poble» (Is 42,6). Jesús compleix la Llei fins al punt de prendre damunt 
seu «la maledicció de la Llei» (Ga 3,13), en què incorren els qui no «practi
quen tots els preceptes de la Llei» (Ga 3,10). La mort del Crist, efectivament, 
«ha estat per redimir les transgressions comeses sota la primera aliança» (He 
9,15). 

581. Jesús va aparèixer als ulls dels jueus i dels seus caps espirituals com un 
«rabí»2

• Sovint argumentava dins el marc de la interpretació rabínica de la Llei3
. Però, 

al mateix temps, Jesús no podia menys de desconcertar els doctors de la Llei, perquè 
no s'acontentava amb presentar la seva interpretació al costat de les que donaven ells: 
«Ensenyava com el qui té autoritat, i no com els escribes» (Mt 7,28-29). En ell hi ha la 
mateixa Paraula de Déu que havia ressonat al Sinaí per donar la Llei escrita a Moisès i 
que ara es fa sentir de nou a la muntanya de les benaurances4

. No aboleix la Llei, 
però la completa donant-li l'última interpretació d'una manera divina: «Heu sentit 
que es va dir als antics( ... ), però jo us dic» (Mt 5,33-34). Amb aquesta mateixa autori
tat divina desautoritza certes «tradicions humanes» (Me 7,8) dels fariseus que «anul
len la Paraula de Déu» (Me 7,13). 

582. Anant més lluny, Jesús completa la Llei sobre la puresa dels aliments, tan im
portant en la vida diària dels jueus. En revela el sentit «pedagògic»5 amb una inter
pretació divina: «Tot allò que de fora entra en l'home no pot embrutar-lo( ... ) -,així 
declarava purs tots els aliments- . És allò que surt de l'home el que l'embruta, per
què de dintre el cor de l'home provenen els pensaments dolents» (Me 7,18-21). In
terpretant definitivament la Llei amb autoritat divina, Jesús va topar amb certs escri
bes que no admetien aquella interpretació, garantida, tanmateix, pels signes divins 
que l'acompanyave1i. Això val, sobretot, per a la qüestió del Sàbat. Jesús recorda so
vint, amb arguments rabínics 7, que el repòs del dissabte no és conculcat pel servei de 
Déu8 o del proïsme9 que les seves guaricions practicaven. 

11. JESÚS I EL TEMPLE 

583. Jesús, com els profetes d'abans d'ell, va sentir per al temple el més 
profund respecte. Hi va ser presentat per Josep i Maria quaranta dies després 
de néixer10

. A l'edat de dotze anys, va decidir de quedar-se al temple per 
recordar als seus pares que es devia als afers del seu Pare11

. Cada any hi pujava, 

l . Cf. Ga 4,4. 2. Cf. Jn 11 ,28; 3,2; Mt 22,23-24.34-36. 3. Cf. Mt 12,5; 9,12; Me 2,23-27; Le 6,6-9; 
Jn 7,22-23. 4. Cf. Mt 5,1. 5. Cf. Ga 3,24. 6. Cf. Jn 5,36; 10,25.37-38; 12,37. 7. Cf. Me 2,25-27; 
Jn 7,22-24. 8. Cf. Mt 12,5; Nm 28,9. 9. Cf. Le 13,15-16; 14,3-4. 10. Cf. Lc 2,22-39. 11. Cf. Lc 
2,46-49. 
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almenys per la Pasqua, durant la seva vida oculta1; el seu ministeri públic està 
marcat pels seus pelegrinatges aJerusalem en les grans festes jueves2

. 

584. Jesús va pujar al temple com al lloc privilegiat del trobament amb 
2599 Déu. El temple era per a ell la casa del seu Pare, una casa d'oració. I s'indig

na quan veu que el seu pati exterior s'ha convertit en un mercat3
. Si treu els 

mercaders del temple, és per amor zelós envers el seu Pare: «No feu de la 
casa del meu Pare una casa de comerç. Els seus deixebles es van recordar 
que està escrit: «El zel de la vostra casa em devora«(Sl 69,10)» Qn 2,16-17). 
Després de la Resurrecció, els apòstols guardaven un respecte religiós en
vers el temple4. 

585. Però, al llindar de la passió, Jesús va anunciar la ruïna d'aquell edifici 
esplèndid, del qual no quedarà pedra sobre pedra5

. Aquí hi ha l'anunci d'un 
signe dels darrers temps, que s'obriran amb al seva pròpia Pasqua6

. Però · 
aquesta profecia va poder ser tergiversada per falsos testimonis durant el seu 
interrogatori a casa del gran sacerdot7, i li va ser retreta en forma d'injúria 
quan era clavat a la creu8. 

586. Lluny d'haver estat hostil al temple9
, on va donar l'essencial del seu 

ensenyament10
, Jesús va voler pagar l'impost del temple, associant-se a Pere11

, 

que acabava de posar com a fonament de la seva futura Església12
. Més encara, 

797 es va identificar amb el temple presentant-se com l'estança definitiva de Déu 
entre els homes13

. Per abcò la seva mort corporal14 anuncia la destrucció del 
temple, que manifestarà l'entrada a la nova edat de la història de la salvació: 

1179 «Ve l'hora que ni en aquesta muntanya ni aJerusalem no adorareu el Pare» Qn 
4,21)15. 

III. JESÚS I IA FE D'ISRAEL EN EL DÉU ÚNIC I SALVADOR 

587. Si la Llei i el temple de Jerusalem van poder ser ocasió de «contradic
ció» 16 de part de Jesús per a les autoritats religioses d 'Israel, va ser, tanmateix, 
la remissió dels pecats, obra divina per excel·lència, allò que va constituir la 
veritable pedra d 'ensopec17

. 

588. Jesús va escandalitzar els fariseus menjant amb els publicans i els peca
dors18 amb tanta familiaritat com amb ells mateixos19

. Contra aquells d'entre 

l. Cf. Lc 2,41. 2. Cf.Jn 2,13-14; 5,1.14; 7,1.10.14; 8,2; 10,22-23. 3. Cf. Mt 21 ,13. 4. Cf. Ac 2,46; 
3,1; 5,20.21;-etc. 5. Cf. Mt 24,1 -2. 6. Cf. Mt 24,3; Lc 13,35. 7. Cf. Me 14,57-58. 8. Cf. Mt 27,39-
40. 9. Cf. Mt 8,4; 23,21 ; Lc 17,14; Jn 4,22. 10. Cf. Jn 18,20. 11. Cf. Mt 17,24-27. 12. Cf. Mt 
16,18. 13. Cf. Jn 2,21; Mt 12,6. 14. Cf. Jn 2,18-22. 15. Cf. Jn 4,23-24; Mt 27-51; He 9,11; Ap 
21 ,22. 16. Cf. Lc 2,34. 17. Cf. Lc 20,17-18; SI 118,22. 18. Cf. Lc 5,30. 19. Cf. Lc 7,36; 11,37; 
14,1. . 
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ells que «es refiaven d'ells mateixos, creient que eren justos, i menyspreaven 
els altres» (Lc 18,9)1, Jesús va afirmar: «No he vingut a cridar justos, sinó peca- 545 
dors, perquè es converteixin» (Lc 5,32). Va anar encara més lluny proclamant 
davant els fariseus que el pecat és universal2 i que els qui pretenen no tenir 
necessitat de salvació s'enceguen ells mateixos3

. 

589. Jesús va escandalitzar, sobretot, perquè va identificar la seva conducta 
misericordiosa envers els pecadors amb l'actitud de Déu mateix amb ells4

. 

Fins va arribar a deixar entendre que, compartint la taula amb els pecadors5
, 

els admetrà al banquet messiànic6
. Però va ser principalment perdonant els 

pecats que Jesús va posar les autoritats religioses d'Israel enfront d'un dilema. 
Prou que, espantats, ho deien amb precisió: «Només Déu pot perdonar els 431, 1441 
pecats» (Me 2, 7). Jesús, perdonant els pecats, o bé blasfemava perquè era un 
home que es feia igual a Déu 7, o bé deia la veritat i llavors la seva persona feia 
present i revelava el nom de Déu8

. 432 

590. Només la identitat divina de la persona de Jesús pot justificar una exi
gència tan absoluta com aquesta: «El qui no està amb mi està contra mi» (Mt 
12,30). També quan diu que ell és «més queJonàs ( ... ), més que Salomó» (Mt 
12,41-42), «més que el temple» (Mt 12,6); quan recorda, amb referència a ell 
mateix, que David va anomenar Senyor seu9 el Messies; quan afirma: «Abans 
que Abraham existís,Jo sóc» On 8,58); i també: «Jo i el Pare som una sola cosa» 253 
On 10,30). 

591. Jesús va demanar a les autoritats religioses d'Israel de creure en ell a 
causa de les obres del seu Pare que ell acomplia10

. Però un acte de fe com 
aquest havia de passar per una misteriosa mort a si mateix i per un nou «nai
xement de dalt» On 3,7) a impuls de l'atracció de la gràcia divina11

. Una exi- 526 
gència de conversió així davant una manera tan sorprenent de complir-se les 
promeses12 permet de comprendre el tràgic menyspreu del Sanedrí quan creu 
que Jesús mereix la mort per blasfem13

. Els seus membres van obrar, a la 574 
vegada, per «ignorància» 14 i per «l'enduriment» (Me 3,5; Rm 11,25) de «la 
incredulitat» (Rm 11,20), 

EN RESUM 

592. Jesús no va abolir la Llei del Sinaí, sinó que va completar-la15 amb 
tanta perfecció16 que va arribar a revelar-ne el sentit últim17 i a resca
tar les transgressions contra ella18

. 

l. Cf. Jn 7,49; 9,34. 2. Cf. Jn 8,33-36. 3. Cf. Jn 9,40-41. 4. Cf. Mt 9,13; Os 6,6. 5. Cf. Lc 15,1-
2. 6. Cf. Lc 15,23-32. 7. Cf. Jn 5,18; 10,33. 8. Cf. Jn 17,6.26. 9. Cf. Mt 12,36.37. 10. Cf. Jn 
10,36-38. 11. Cf. Jn 6,44. 12. Cf. Is 53,1. 13. Cf. Me 3,6; Mt 26,64-66. 14. Cf. Lc 23,34; Ac 
3,17-18. 15. Cf.Mt5,17-19. 16. Cf.Jn8,46. 17. Cf.Mt5,33. 18. Cf.He9,15. 
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593. Jesús va venerar el temple. Hi pujà per les festes jueves de pelegrinatge. 
Estimà amb un gran zel aquesta estança de Déu entre els homes. El 
temple prefigura el seu misteri. Si anuncia la seva destrucció, és com 
una manifestació de la seva pròpia condemna a mort i de l'entrada 
en una nova edat de la història de la salvació, en la qual el seu Cos 
serà el temple definitiu. 

594. Jesús va fer actes, com el de perdonar els pecats, que el revelaven Déu 
Salvador1

• Alguns jueus que no reconeixien el Déu fet home2
, veient 

en ell «unhomequeesfeiaDéu» On 10,33), vanjutjar-loperblasfem. 

PARÀGRAF 2 Jesús va morir crucificat 

I. EL PROCÉS DE JESÚS 

Divisions de les autoritats jueves sobre Jesús 

595. Entre les autoritats religioses de Jerusalem, no sols trobem que el 
fariseu Nicodem3 o el notable Josep d'Arimatea eren deixebles de Jesús en 
secret4, sinó que, durant molt temps, hi hagué dissensions respecte d'ell5, fins 
al punt que, a la vigília mateixa de la passió, sant Joan pot dir que «molts 
d'entre els principals cregueren en ell», encara que d'una manera imperfecta 
Qn 12,42). Això no té res d 'estrany, si tenim en compte que l'endemà de la 
Pentecosta «una bona multitud de sacerdots acceptaven la fe» (Ac 6,7), «alguns 
de la secta dels fariseus havien cregut» (Ac 15,5) i santJaume pot dir a sant Pau 
que «hi ha milers i milers de jueus que han cregut, i tots són zeladors de la 
Llei» (Ac 21,20). 

596. Les autoritats religioses de Jerusalem no van ser unànimes sobre la 
conducta que calia observar amb Jesús6

. Els fariseus van amenaçar amb l'exco
munió els qui el seguissin7

. Als qui tenien por que, si tothom creia en ell 
vindrien els romans i els destruirien el lloc .sant i la nació, el gran sacerdot 

1753 Callàs els proposà profetitzant: «Vosaltres no hi enteneu gens, ni teniu en 
compte que val més que un home sol mori, que no pas que es perdi tot el 
poble» Qn 11,48-50). -Llavors el Sanedrí va declarar Jesús «reu de mort» (Mt 
26,66) per blasfem; però, havent perdut el dret de condemnar a la pena capi
tal8, va lliurar Jesús als romans acusat de rebel·lió política9

, cosa que posarà 
Jesús en paral·lel amb Barrahàs, acusat de «sedició» (Lc 23,19). També els 
grans sacerdots es van servir d'amenaces polítiques per pressionar Pilat a con
demnar Jesús a mort:10

. 

l. Cf. Jn 5,16-18. 2. Cf. Jn 1,14. 3. Cf. Jn 7,50 4. Cf. Jn 19,38-39. 5. Cf. Jn 9,16-17; 10,19-
21. 6. Cf.Jn 9,16; 10,19. 7. Cf.Jn 9,22. 8. Cf.Jn 18,31. 9. Cf. Lc 23,2. 10. Cf.Jn 19,12.15.21. 
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Els jueus no són col·lectivament responsables de la mort de Jesús 

597. Tenint en compte la complexitat històrica del procés de Jesús manifes
tat en les narracions evangèliques, i sigui quin sigui el pecat personal dels 
protagonistes del procés Oudes, el Sanedrí, Pilat) que només Déu coneix, no 
es pot atribuir la responsabilitat al conjunt dels jueus de Jerusalem, malgrat el 
clam d'una multitud manipulada1 i les acusacions globals contingudes en les 
crides a la conversió després de la Pentecosta 2. Jesús mateix, perdonant des de 
la creu3

, i després Pere, apel·len a la «ignorància» (Ac 3,17) dels jueus de 1735 
Jerusalem i fins dels seus caps. Encara es podria basar menys en el crit del 
poble: «Que la seva sang caigui damunt nostre i damunt dels nostres fills» (Mt 
27,25) -que significa una fórmula de ratificació - 4 l'extensió de la responsa-
bilitat als altres jueus en l'espai i en el temps: 

Per això l'Església ha declarat en el Concili Vaticà II: «El que van fer en la 
passió de Jesús no pot ser imputat ni indiscriminadament a tots els jueus que 
llavors vivien, ni als jueus d'avui( ... ). No s'han d'assenyalar ni com a reprovats 839 
ni com a maleïts com si això es deduís de les sagrades Escriptures»5. 

Tots els pecadors van ser culpables de la passió del Crist 

598. L'Església, en el Magisteri de la seva fe i en el testimoniatge dels sants, 
mai no ha oblidat que «els pecadors mateixos van ser els autors i com els 
instruments de totes les penes que va sofrir el nostre diví Redemptor» 6. Tenint 
en compte el fet que els nostres pecats atenyen el Crist mateix7

, l'Església 
no dubta a imputar als cristians la responsabilitat més greu en el suplici de Je
sús, responsabilitat que ells, massa sovint, han fet recaure únicament en els 
jueus: 

Hem de considerar culpables d'aquest crim horrible els qui contínuament 1851 
recauen en els seus pecats. Essent les nostres culpes les que han fet sofrir a 
nostre Senyor el suplici de la creu, no hi ha dubte que els qui s'enfonsen en 
els desordres i en el mal «tornen a crucificar el Fill de Déu i l'exposen públi-
cament a la ignomínia» (He 6,6). I ho hem de reconèixer: el nostre crim 
en aquest cas és més gran que el dels jueus, perquè, com diu l'Apòstol, «si 
haguessin conegut el Rei de la glòria, mai no l'haurien crucificat» (lCo 
2,8). Nosaltres, en canvi, fem professió de conèixer-lo. I quan el neguem 
amb els nostres actes, és com si poséssim damunt seu les nostres mans ho
micides8. 

No són els dimonis els qui l'han crucificat, ets tu el qui amb ells l'has crucificat 
i el crucifiques encara, donant-te amb delectança als vicis i als pecats9. 

l. Cf. Me 15,11. 2. Cf. Ac 2,23.36; 3,13-14; 4,10; 5,30; 7,52; 10,39; 13,27-28; lTe. 3. Cf. Lc 
23,34. 4. Cf. Ac 5,28; 18,6. 5. NA 4. 6. Cf. Catech. R. l, 5, 11; cf. He 12,3. 7. Cf. Mt 25,45; Ac 
9,4-5. 8. Cf. Catech. R l, 5, 11 . 9. Cf. St. Francesc d 'Assís, admon. 5, 3. 
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II. IA MORT REDEMPTORA DEL CRIST EN EL DESIGNI DIVÍ DE SALVACIÓ 

«Jesús lliurat segons el designi determinat de Déu» 

599. La mort violenta de Jesús no va ser fruit de l'atzar dintre un concurs 
desgraciat de circumstàncies. Pertany al misteri del designi de Déu, com sant 

517 Pere ho explica als jueus de Jerusalem des del seu primer discurs de Pentecos
ta: «Va ser lliurat segons el designi determinat de la presciència de Déu» (Ac 
2,23). Aquest llenguatge bíblic no significa que els qui «van lliurar Jesús» (Ac 
3,13) fossin només els executants pacífics d'una escena escrita abans per Déu. 

600. Déu té presents tots els moments del temps en la seva actualitat. Va 
establir, doncs, el seu designi etern de «predestinació», incloent-hi la resposta 
lliure de cada home a la seva gràcia: «En veritat es van aliar en aquesta ciutat 
contra el vostre sant Servent Jesús, que vau ungir, Herodes i Ponç Pilat amb els · 
pagans i el poble d'Israel\ per fer tot el que la vostra mà i la vostra voluntat 

312 havien determinat que es fes » (Ac 4,27-28). Déu va permetre aquells actes 
sortits de llur encegament2 per dur a terme el seu designi de salvació3. 

«Mort pels nostres pecats segons les Escriptures» 

601. Aquest designi diví de salvació per la mort del «Servent, el Just» (Is 
53,11)4, les Escriptures l'havien anunciat per endavant com un misteri de re
dempció universal, és a dir, de rescat, que allibera els homes de l 'esclavitud 
del pecat5. Sant Pau professa, en una confessió de fe que deia haver «rebut» 

652 (lCo 15,3), que «el Crist ha mort pels nostres pecats, segons les Escriptures>>6
. 

La mort redemptora de Jesús dóna compliment, en particular, a la profecia del 
713 Servidor sofrent7. Jesús mateix va presentar el sentit de la seva vida i de la seva 

mort a la llum del Servidor sofrent8
• Després de la seva Resurrecció, va donar 

aquesta interpretació de les Escriptures als deixebles d'Emaús9 i després als 
apòstols 10. 

«Déu el féu pecat per nosaltres» 

602. Per això sant Pere va poder formular així la fe apostòlica en el designi 
diví de salvació: «Heu estat rescatats de la vostra inútil manera de viure, rebu
da per tradició dels vostres pares, no pas amb res de corruptible, amb plata o 
amb or, sinó amb una sang preciosa, com la d'un anyell immaculat i innocent, 
el Crist, predestinat abans de la creació del món i manifestat al final del temps 
a causa de vosaltres» (l Pe 1,18-20). Els pecats dels homes, consecutius al pecat 

l. Cf. Sl 2,1-2. 2. Cf. Mt 26,54; Jn 18,36; 19,11. 3. Cf. Ac 3,17-18. 4. Cf. Ac 3,14. 5. Cf. Is 
53,11-12;Jn 8,34-36. 6. Jbid.; Cf. també Ac 3,18; 7,52; 13,29; 26,22-23. 7. Cf. Is 53,7-8 i Ac 8,32-
15. 8. Cf. Mt 20,28. 9. Lc 24,25-27. 10. Cf. Lc 24,44-45. 
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original, són castigats amb la mort1
. Enviant el seu propi Fill en condició d'es- 400 

clau2, la d'una humanitat caiguda i condemnada a morir a causa del pecat3
, 

«Déu per nosaltres el féu pecat, aquell qui no havia conegut mai el pecat per 519 
tal que nosaltres esdevinguéssim en ell justícia de Déu» (2Co 5,21). 

603. Jesús no va experimentar la reprovació com si ell mateix hagués pe
cat4. Però, dintre l'amor redemptor que sempre l'unia al Pare5, ens va assumir 
en l'esgarriament del nostre pecat pel que fa a Déu, fins a poder dir en nom 
nostre des de la creu: «Déu meu, Déu meu, per què m'heu abandonat?» (Me 
15,34; Sl 22,1). Després de fer-lo així solidari de nosaltres, els pecadors, «Déu 2572 
no va plànyer el seu propi Fill, sinó que el lliurà per tots nosaltres» (Rm 8,32), 
perquè siguem «reconciliats amb ell per la mort del seu Fill» (Rm 5,10). 

Déu té la iniciativa de l'amor redemptor universal 

604. Lliurant el seu Fill pels nostres pecats, Déu manifesta que el seu de- 211 

signi sobre nosaltres és un designi d 'amor benvolent que precedeix tot mèrit 
nostre: «En això consisteix l'amor: no som nosaltres qui hem estimat Déu, 2009 
sinó que és ell qui ens ha estimat i ha enviat el seu Fill com a propiciació pels 
nostres pecats» (lJn 4,10)6. «La prova que Déu ens ha estimat és que, quan 1825 
érem encara pecadors, el Crist va morir per nosaltres» (Rm 5,8). 

605. Aquest amor és sense exclusió. Jesús el recorda al final de la paràbola 
de l'ovella perduda: «Aix:í no és voluntat del vostre Pare del cel que es perdi 
un sol d 'aquests petits» (Mt 18,14). Diu que dóna «la seva vida per la multi-
tud» (Mt 20,28). Aquest darrer terme no és restrictiu: oposa el conjunt de la 402 
humanitat a l'única persona del Redemptor que es lliura per salvar-la7

. L'Es
glésia, després dels apòstols8

, ensenya que el Crist va morir per tots els homes 
sense excepció. «No hi ha hagut, no hi ha ni hi haurà cap home pel qual el 634, 2793 
Crist no hagi patit»9

. 

III. EL CRIST ES VA OFERIR A SI MATEIX AL PARE PELS NOSTRES PECATS 

Tota la vida del Crist és oferiment al Pare 

606. El Fill de Déu «ha baixat del cel no per fer la seva voluntat, sinó la del 517 
Pare que l'ha enviat» Qn 6,38). I diu, quan entra al món: «Vet aquí que vinc( ... ) 
a fer, oh Déu, la vostra voluntat ( ... ). És en virtut d'aquella voluntat que som 
santificats per l'oblació del cos de Jesucrist, feta una vegada per sempre» (He 
10,5-10). Des del primer moment de la seva Encarnació, el Fill accepta el de-

l. Cf. Rm 5,12; l Co 15,56. 2. Cf. Fl 2,7. 3. Cf. Rm 8,3. 4. Cf. Jn 8,46. 5. Cf. Jn 8,29. 6. Cf. 
4,19. 7. Cf. Rm 5,18-19. 8. Cf. 2Co 5,15; lJn 2,2. 9. Ce. Quiercy el 853: DS 624. 



142 Primera part 

signi de salvació divina en la seva missió redemptora: «El meu aliment és fer la 
voluntat d'aquell que m'ha enviat i dur a terme la seva obra fins a la fi» On 

536 4,34). El sacrifici de Jesús «pels pecats de tot el món» (l]n 2,2) és l'expressió 
de la seva comunió d'amor al Pare: «El Pare m'estima perquè dono la meva 
vida» Qn 10,17). Cal que el món «conegui que estimo el Pare i que obro 
segons el manament que el Pare m'ha donat» On 14,31). 

607. Aquest desig d'acceptar el designi d'amor redemptor del seu Pare ani
ma tota la vida de Jesús 1, perquè la seva passió redemptora és la raó de ser de 

457 la seva Encarnació: «Pare, salveu-me d'aquesta hora! Però per això he arribat jo 
en aquesta hora» Qn 12,27). «El calze que m'ha donat el Pare, no l'he de 
beure?» Qn 18,11). I encara, clavat a la creu, abans de dir: «Tot s'ha acomplert» 
Qn 19,30), exclama: «Tinc set» Qn 19,28). 

«L'Anyell que lleva el pecat del món» 

523 608. Després d'haver acceptat de donar-li el baptisme a la fila dels peca
dors2,Joan Baptista va veure i va mostrar Jesús com «l'Anyell de Déu que lleva 
els pecats del món» Qn 1,29)3

• Així manifesta que Jesús és a la vegada el Servi
dor sofrent que es deixa dur a l'escorxador sense obrir la boca (Is 53,7)4 i 
porta el pecat de les multituds5 i l'anyell pasqual, símbol de la redempció d 'Is-

517 rael llavors de la primera Pasqua (Ex 12,3-14)6. Tota la vida del Crist expressa la 
seva missió: «servir i donar la vida en rescat per la multitud» (Me 10,45). 

Jesús accepta lliurement l'amor redemptor del Pare 

478 609. Acceptant en el seu cor humà l'amor del Pare envers els homes, Jesús 
«els estimà fins a l'extrem» On 13,1), «perquè ningú no té un amor més gran 
que aquest de donar la pròpia vida pels seus amics» Qn 15,13). Així, en el 

515 sofriment i en la mort, la seva humanitat va esdevenir l'instrument lliure i 
perfecte del seu amor diví que vol la salut dels homes7

. Va acceptar lliurement 
272, 539 la passió i la mort per amor al seu Pare i als homes que el Pare vol salvar: 

«Ningú no em pren la vida, sóc jo qui la dono de mi mateix» Qn 10,18). 
Aquesta és la sobirana llibertat del Fill de Déu, quan ell mateix se'n va a la 
mort8

• 

A la CenaJesús va anticipar l'ofrena de la seva vida 

610. Jesús va expressar d'una manera suprema l'ofrena lliure d'ell mateix 
766 quan sopà amb els dotze apòstols9 «la nit en què el van trair» (lCo 11,23). La 

l. Cf. Lc 12,50; 22,1 5; Mt 16,21-23. 2. Cf. Lc 3,21; Mt 3:14-15. 3. Cf. Jn 1,36. 4. Cf. Jr 
11,19. 5. Cf. Is 53,12. 6. Cf. Jn 19,36; lCo 5,7. 7. Cf. He 2,10.17-18; 4,15; 5,7-9. 8. Cf. Jn 
18,4-6; Mt 26,53. 9. Cf. Mt 26,30. 
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vetlla de la seva passió, quan encara era lliure, Jesús va sopar per darrera 1337 
vegada amb els apòstols, i d'aquest sopar en va fer el memorial del seu oferi-
ment voluntari al Pare1 per la salvació dels homes: «Aquest és el meu cos 
lliurat per vosaltres» (Lc 22,19). «Això és la meva sang de l'aliança, que serà 
vessada per a una multitud en remissió dels pecats» (Mt 26,28). 

611. L'Eucaristia que Jesucrist va instituir en aquest moment serà el «me- 1364 
marial» (lCo 11,25) del seu sacrifici.Jesús.inclou els apòstols en el seu propi 
oferiment i els demana que el perpetuïn2

• Amb això Jesús institueix els seus 1341, 1566 
apòstols sacerdots de la Nova Aliança: «Per ells em consagro jo mateix, perquè 
ells també siguin consagrats en la veritat» On 17,19)3. 

L'agonia a Getsemaní 

612. El calze de la Nova Aliança que Jesús va anticipar en la Cena oferint-se 
ell mateix4, l'accepta després de les mans del Pare durant l'agonia a Getsema-
ní5, fent-se «obedient fins a la mort» (Fl 2,8; cf. He 5,7-8). Jesús prega: «Pare, si 532 
és possible, que passi de mi aquest calze ... » (Mt 26,39). Així expressa l'horror 2600 
que representa la mort per a la seva naturalesa humana. Com la nostra, la seva 
naturalesa era destinada a la vida eterna. A més d 'això, a diferència de la nos-
tra, era perfectament exempta del pecat6 que causa la mort7; però, sobretot, 
era una naturalesa assumida per la persona divina, per «l'Autor de la vida» (Ac 
3,15), pel «Vivent» (Ap 1,17)8. Acceptant amb la seva voluntat humana que es 
fes la voluntat del Pare9, accepta la seva mort redemptora «per portar els nos- 1009 
tres pecats en el seu cos damunt el patíbul» (lPe 2,24). 

La mort del Crist és el sacrifici únic i definitiu 

613. La mort del Crist és alhora el sacrifici pasqual que realitza la salvació 1366 
definitiva dels homes10 per «l'Anyell que pren sobre seu el pecat del món» On 
1,29)11 i el sacrifici de la Nova Aliança12 que torna a posar l'home en la comu-
nió amb Déu13 reconciliant-lo amb ell per la sang «vessada per a una multitud 2009 

en remissió dels pecats» (Mt 26,28)14
. 

614. Aquest sacrifici del Crist és únic, acaba i supera tots els sacrificis15. És, 529, 1330 
primerament, un do de Déu Pare: el Pare lliura el seu Fill per reconciliar-nos 
amb ell16. Al mateix temps és una ofrena del Fill de Déu fet home que, lliure- 2100 
ment i per amor17

, ofereix la vida18 al seu Pare per l'Esperit Sant19 a fi de 
reparar la nostra desobediència. 

l. Cf. lCo 5,7. 2. Cf. Lc 22,19. 3. Cf. Ce. Trento: DS 1752; 1764. 4. Cf. Lc 22,20. 5. Cf. Mt 
26,42. 6. Cf. He 4,15. 7. Cf. Rm 5,12. 8. Cf.Jn 1,4; 5,26. 9. Cf. Mt 26,42. 10. Cf. lCo 5,7;Jn 
8,34-36. 11. Pe 1,19. 12. Cf. lCo 11,25. 13. Cf. Ex 24,8. 14. Cf. Lv 16,15-16. 15. Cf. He 
10,10. 16. Cf. lJn 4,10. 17. Cf.Jn 15,13. 18. Cf.Jn 10,17-18. 19. Cf. He 9,14. 
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Jesús, amb la seva obediència, substitueix la nostra desobediència 

615. «Així com per la desobediència d 'un sol home molts foren constituïts 
1850 pecadors, també per l'obediència d'un de sol molts seran constituïts justos» 

(Rm 5,19). Amb la seva obediència fins a la mort, Jesús va realitzar la substitu
ció del Servidor sofrent que «ofereix la seva vida en sacrifici expiatori», «quan 

433 porta damunt seu el pecat de molts» . «En justificarà molts i portarà les seves 
411 culpes» (Is 53,10-12). Jesús va oferir reparació per les nostres faltes i va pagar 

al Pare el deute dels nostres pecats1
. 

A la creu, Jesús consuma el sacrifici 

616. «L'amor fins a l'extrem» On 13,1) dóna el seu valor de redempció i de 
478 reparació, d'expiació i de satisfacció al sacrifici del Crist, el qual, en l'oferi

ment de la seva vida2, ens va conèixer i ens va estimar a tots nosaltres. «La · 
caritat del Crist ens obliga; hem comprès això: que un va morir per tots, i, per 
tant, tots van morir» (2Co 5,14). Cap home, ni que fos el més sant, no estava en 
situació de prendre damunt seu els pecats de tots els homes i oferir-se en 

468 sacrifici per tots. L'existència, en el Crist, de la persona divina del Fill, que 
ultrapassa i, al mateix temps, abraça totes les persones humanes, i el fa cap de 

519 tota la humanitat, fa possible el seu sacrifici redemptor per tots. 

1992 617. «Per la seva santa passió damunt l'arbre de la creu, el Crist ens va merèi
xer la justificació», ensenya el Concili de Trenta3; i subratlla el caràcter únic del 

1235 sacrifici del Crist en tant que «principi de salvació eterna» (He 5,9). Per això 
l'Església venera la creu i canta: «Salve, oh creu, la nostra única esperança»1

. 

La nostra participació en el sacrifici del Crist 

618. La creu és l'únic sacrifici del Crist, «únic Mitjancer entre Déu i els 
homes» (lTm 2,5). Però, com que, en la seva Persona divina encarnada, «s'ha 
unit d'alguna manera a tot home» 5, «ofereix a tots els homes, de la manera 

1368, 1460 que Déu sap, la possibilitat de ser associats al misteri pasqual»6
. Crida els seus 

deixebles a «prendre la creu i seguir-lo» (Mt 16,24), perquè «ha sofert per 
307, 2100 nosaltres, hi ens ha marcat el camí a fi que seguim les seves petjades» (lPe 

2,21). Vol associar al seu sacrifici redemptor aquells que en són els primers 
964 beneficiaris7

. Això es realitza d'una manera suprema en la seva Mare, associada 
més íntimament que ningú a misteri del seu sofriment redemptor8

. 

Fora de la creu no hi ha cap més escala per pujar al cel9
• 

l. Cf. Ce. Tremo: DS 1529. 2. Cf. Ga 2,20; Ef 5,2.25. 3. Cf. DS 1529. 4. Himne «Vexilla Re
gis». 5. Cf. GS 22, § 2. 6. Cf. GS 22, § 5. 7. Cf. Me 10,39; Jn 21,18-19; Col 1,24. 8. Cf. Le 
2,35. 9. Cf. Santa Rosa de Lima, vita. 
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EN RESUM 

619. «Crist ha mort pels nostres pecats segons les Escriptures» (1 Co 15,3). 

620. La nostra salvació ve de la iniciativa de l'amor de Déu envers nosal
tres: «És ell qui ens ha estimat i ha enviat el seu Fill com a propiciació 
pels nostres pecats» (ljn 4,10). «És Déu qui en el Crist es reconciliava 
el món» {2Co5,19). 

621. Jesús s'ha ofert lliurement per la nostra salvació. Ha significat i ha 
realitzar aquest do per endavant en l'última Cena: «Aquest és el meu 
Cos, que serà lliurat per a vosaltres» {Lc 22,19). 

622. La redempció pel Crist consisteix en això: «Ha vingut a donar la seva 
vida en rescat per a una multitud» {lvlt 20,28), és a dir, «va estimar els 
seus fins a l'extrem» On 13, l), perquè fossin «rescatats de la seva inútil 
manera de viure, rebuda per tradició dels seus pares» {]Pe 1,18). 

623. Per la seva obediència al Pare plena d 'amor, <fins a la mort de creu» 
{FI 2,8),Jesús va dur a terme la missió expiatòria1 del Servidor sofrent 
que «justifica les multituds carregant-se damunt seu les seves faltes» 
(Is 53,11)2. 

PARÀGRAF 3 Jesucrist va ser sepultat 

624. «Calia que, per gràcia de Déu, experimentés la mort en bé de tothom» 
(He 2,9). Segons el seu designi de salvació, Déu va disposar que el seu Fill no 
solament «morís pels nostres pecats» (l Co 15,3 ), sinó també que «tastés» la 
mort, és a dir, conegués l'estat de mort, l'estat de separació entre l'ànima i el 1005, 362 
cos durant el temps comprès entre el moment d'expirar a la creu i el moment 
de ressuscitar. Aquest estat del Crist mort és el misteri del sepulcre i de la 
baixada als inferns. És el misteri del Dissabte Sant, quan el Crist, posat a la 
tomba3 manifesta el gran repòs sabàtic de Déu4 després d'haver dut a terme5 la 349 
salvació dels homes que dóna pau a tot l'univers6

. 

El Crist del sepulcre en el seu cos 

625. L'estada del Crist al sepulcre constitueix el llaç real entre l'estat passi
ble del Crist abans de Pasqua i el seu actual estat gloriós de Ressuscitat. És la 
mateixa Persona del «Vivent», i pot dir: « Vaig estar mort, però heus aquí que 
visc pels segles dels segles» (Ap 1,18): 

l. Cf. Is 53,10. 2. Cf. Rm 5,19. 3. Cf. Jn 19,42. 4. Cf. He 4,4-9. 5. Cf. Jn 19,30. 6. Cf. Col 
1,18-20. 
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Déu (el Fill) no va impedir a la mort de separar l'ànima del cos, segons l'ordre 
necessari de la naturalesa; però va reunir-los de nou, l'un i l'altra, amb la 
Resurrecció, per tal de ser ell mateix en la seva persona ei punt de trobada de 
la mort i de la vida evitant-se la descomposició de la naturalesa produïda per 
la mort i esdevenint ell mateix principi de reunió per a les parts separades1

• 

626. Com que «l'Autor de la vida» que ha estat mort (Ac 3, 15) és «el Vivent 
470, 650 que ha ressuscitat» (Lc 24,5-6), cal que la Persona divina del Fill de Déu conti-

nuï assumint la seva ànima i el seu cos separats per la mort: 

Pel fet que a la mort del Crist l'ànima hagi estat separada de la carn, la persona 
única no ha resultat dividida entre dues persones. El cos i l'ànima del Crist 
han existit amb el mateix títol des del principi en la Persona del Verb, i en la 
mort, per bé que separats l'un de l'altra, han restat units, cadascun, amb la 
mateixa Persona única del Verb2

. 

«No permetreu que el vostre sant vegi la corrupció» 

1009 627. La mort del Crist va ser una mort autèntica, en tant que posà fi a la 
seva existència humana terrenal. Però, a causa de la unió que la persona del 

1683 Fill mantenia amb el seu cos, no va reduir-se a una despulla mortal com els 
altres, perquè «no era possible que la mort el dominés» (Ac 2,24) i, per això, 
del Crist podem dir a la vegada: «Va ser arrancat de la terra dels vivents» (Is 
53,8), i: «La meva carn reposarà esperançada, perquè no abandonareu pas la 
meva ànima al reialme de la mort, ni permetreu que el vostre sant vegi la 
corrupció» (Ac 2,26-27)3. La Resurrecció de Jesús «al tercer dia» (lCo 15,4; Lc 
24,46)4 n'és la prova, puix que es creia que la corrupció es començava a 
manifestar des del quart dia5

. 

«Sepultats juntament amb el Crist ... » 

53 7 628. El baptisme, el signe original i plenari del qual és la immersió, signifi
ca eficaçment la baixada al sepulcre del cristià que mor al pecat amb el Crist 

1215 per assolir una vida nova: «Hem estat sepultats amb el Crist pel baptisme en 
la mort, per tal que, així com el Crist va ressuscitar d'entre els morts per la 
glòria del Pare, així també nosaltres portem una vida nova» (Rm 6,4)6

• 

EN RESUM 

629. En benefici de tots i de cadascun del homes jesús va tastar la mort 7. El 
Fill de Déu fet home va morir veritablement i va ser sepultat. 

l. Cf. St. Gregori de Nissa, or. catech. 16. 2: Cf. St. Joan Damascè, f. o. 3, 27. 3. Cf. SI 16,9-
10. 4. Cf. Mt 12,40; Jn 2,1; Os 6,2. 5. Cf. Jn 11 ,39. 6. Cf. Col 2,12; Ef 5,26. 7. Cf. He 2,9. 
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630. Durant el temps que Jesús passà al sepulcre, la seva Persona divina va 
continuar assumint tant la seva ànima com el seu cos; els quals, tan
mateix, estaven separats entre ells per la mort. Per això el cos del Crist, 
mort, «no va veure la corrupció» {Ac 13,37). 

ARTICLE 5 <~ esucrist davallà als inferns», ressuscità el tercer dia 
d'entre els morts 

631. Jesús va baixar «a les regions inferiors de la terra. Aquell qui baixà és 
el mateix que també pujà» (Ef 4,9-10). El Símbol dels apòstols confessa en un 
mateix article de fe la baixada del Crist als inferns i la seva Resurrecció d'entre 
els morts el tercer dia, ja que, per la seva Pasqua, del fons de la mort va fer 
sortir la vida: 

Crist, tornant d'entre els morts, 
s'aparegué gloriós als homes 
com el sol en dia serè. 
Ell, que viu i regna pels segles dels segles. Amén1

• 

PARÀGRAF l Crist davallà als inferns 

632. Les freqüents afirmacions del Nou Testament segons les quals Jesús 
«va ressuscitar d 'entre els morts» (Ac 3,15; Rm 8,11; lCo 15,20), pressuposen, 
prèviament a la Resurrecció, que va sojornar entre els morts2

. És el primer 
sentit que la predicació apostòlica va donar a la baixada de Jesús als inferns: 
Jesús va conèixer la mort com tots els homes i, amb la seva ànima, es reuní 
amb ells en el lloc dels morts. Però hi baixà com a Salvador, proclamant la 
Bona Nova als esperits que s'hi trobaven retinguts3

. 

633. El lloc dels morts on Jesús va baixar, l'Escriptura l'anomena inferns, 
Xeol o Hades4, ja que els qui s'hi troben són privats de la visió de Déu5. Aquest 
és el cas de tots els morts, justos o pecadors6, que esperen el Redemptor, cosa 
que no vol pas dir que l'estat de tots ells sigui igual, com ho fa veure Jesús en 
la paràbola del pobre Llàtzer, rebut al «si d'Abraham»7

. «Aquestes són precisa
ment les ànimes santes que esperaven l'Alliberador en el si d 'Abraham. Jesús 
les alliberà quan davallà als inferns» 8. Jesús no va baixar als inferns per allibe- 1033 
rar els condemnats9 ni per destruir l'infern de la condemnació10

, sinó per 
deslliurar els justos que l'havien precedit11

. 

l. Cf. MR, Vetlla pasqual 18: Exultet. 2. Cf. He 13,20. 3. Cf. lPe 3,18-19. 4. Cf. Fl 2,10; Ac 2,24; 
Ap 1,18; Ef 4,9. 5. Cf. Sl 6,6; 88,11-13. 6. Cf. Sl 89,49; lS 28,19; Ez 32, 17-32. 7. Cf. Lc 16,22-
26. 8. Cf. Catech. R. l, 6, 3. 9. Cf. Ce. Roma el 745: OS 587. 10. Cf. OS 1011; 1077. 11. Cf. 
Ce. Toledo IV el 625: OS 485; Mt 27,52-53. 



148 Primera part 

634. «La bona nova ha estat igualment anunciada als morts ... » (lPe 4,6). La 
baixada als inferns és l'acompliment, fins a la plenitud, de l'anunci evangèlic 
de la salvació. És la fase última de la missió messiànica de Jesús, fase condensa
da en el temps, però immensament vasta en la seva significació real d'extensió 

605 de l'obra redemptora a tots els homes de tots els temps i de tots els llocs, ja 
que tots els qui són salvats han estat fets participants de la redempció. 

635. El Crist, doncs, va baixar als abismes de la mort1
, perquè «els morts 

escoltin la veu del Fill de Déu, i els qui l'hagin escoltada visquin» On 5,25). 
Jesús, «l'Autor de la vida» (Ac 3,15), «ha destruït per mitjà de la mort el qui 
tenia el domini de la mort, això és, el diable, i ha alliberat tots els qui la por de 
la mort tenia subjectes tota la vida a l'esclavitud» (He 2,14-15). Des d'ara, cl 
Crist ressuscitat «té la clau de la mort i de l'Hades» (Ap 1,18) i «en el nom de 
Jesús es doblega tot genoll al cel, a la terra i als inferns» (Fl 2,10). 

Avui regna un gran silenci sobre la terra, un gran silenci i una gran soledat. Un 
gran silenci, perquè el Rei dorm. La terra ha tremolat i ara ha entrat en calma, 
perquè Déu s'ha adormit en la carn i ha anat a desvetllar els qui dormien des 
de feia segles ( ... ). Va a cercar Adam, el nostre primer pare, l'ovella perduda. 
Vol anar a visitar tots els qui rauen enfonsats a les tenebres i a l'ombra de la 
mort. Va a deslliurar Adam dels seus dolors i els seus lligams, i Eva, captiva 
amb ell, aquell que és alhora el seu Déu i el seu fill( ... ). «Jo sóc el teu Déu i 
per causa teva he esdevingut el teu fill. Aix:eca 't, tu que dorms, que jo no t'he 
pas creat perquè sojornis aquí encadenat a l'infern. Aixeca't d'entre els morts, 
que jo sóc la vida dels morts>?. 

EN RESUM 

636. Amb l'expressió «Crist davallà als inferns» el Símbol confessa que Jesús 
va morir realment i que, amb la seva mort per nosaltres, va vèncer la 
mort i el diable «que té el poder de la mort» (He 2,14). 

637. Crist mort, en la seva ànima unida a la seva persona divina, va baixar 
al lloc dels morts. Va obrir les portes del cel als justos que l'havien 
precedit. 

PARÀGRAF 2 Ressuscità el tercer dia d'entre els morts 

638. «Nosaltres us anunciem la Bona Nova que la promesa feta als nostres 
pares, Déu l'ha complerta per als nostres fills, ressuscitant Jesús» (Ac 13,32-
33). La Resurrecció de Jesús és la veritat culminant de la nostra fe en el Crist, 

90 creguda i viscuda com a veritat central per la primera comunitat cristiana, 

l. Cf. Mt 12,40; Rm 10,7; Ef 4,9. 2. Cf. Antiga homilia del Dissabte Sant. 
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transmesa com a fonamental per la Tradició, establerta pels documents del 
Nou Testament, predicada com a part essencial del misteri pasqual al mateix 651 
temps que la creu: 991 

Crist ha ressuscitat d'entre els morts. 
Amb la seva mort, ha vençut la mort. 
Als morts ha donat la vida1

. 

I. L'ESDEVENIMENT HISTÒRIC I TRANSCENDENT 

639. El misteri de la Resurrecció del Crist és un esdeveniment real que ha 
tingut manifestacions històriques constatades, com ho testimonia el Nou Tes
tament. Ja sant Pau podia escriure als Corintis cap a l'any 56: «Us vaig trans
metre, abans de tot, la mateixa tradició que jo havia rebut: que el Crist morí 
pels nostres pecats segons les Escriptures, que fou sepultat, i que ressuscità al 
tercer dia segons les Escriptures; que s'aparegué a Quefes i, acabat, als Dot
ze» (lCo 15,3-4). L'Apòstol parla aquí de la tradició viva de la Resurrecció 
que ell havia rebut després de la seva conversió a les portes de Damasc2

. 

La tomba buida 

640. «Per què busqueu entre els morts aquell que viu? No és aquí, ha res
suscitat» (Lc 24,5-6). En el marc dels esdeveniments de Pasqua, el primer ele
ment que hi trobem és el sepulcre buit. No és en si una prova directa. L'absèn
cia del cos del Crist a la tomba podria explicar-se d'altres maneres3• Això no 
obstant, el sepulcre buit va ser per a tots un signe essencial. El seu descobri
ment pels deixebles fou el primer pas cap al reconeixement del fet de la Re
surrecció. Aquest és el cas de les santes dones primer4, després de Pere5

. «El 
deixeble que Jesús estimava» (Jn 20,2) afirma que, quan va entrar al sepulcre 
buit i va descobrir «aplanat el llençol d'amortallar» (Jn 20,6), «va veure i va 
creure» (Jn 20,8). Això suposa que va comprovar en l'estat del sepulcre buit6 

que l'absència del cos de Jesús no es devia a cap acció humana i que Jesús no 999 
havia tornat simplement a una vida terrenal, com havia estat el cas de Llàtzer7

. 

Les aparicions del Ressuscitat 

641. Maria Magdalena i les santes dones, que anaven a acabar d'embalsamar 
el cos de Jesús8

, enterrat a corre-cuita a causa de la imminència del Sàbat la 
tarda del Divendres Sant9

, van ser les primeres a trobar el Ressuscitat10
. Així les 

l. Litúrgia bizantina, Tropari de Pasqua. 2. Cf. Ac 9,3-18. 3. Cf. Jn 20,13; Mt 28,11-15. 4. Cf. 
Lc 24,3.22-23. 5. Cf. Lc 24,12. 6. Cf. Jn 20,5-7. 7. Cf. Jn 11,44. 8. Cf. Me 16,1; Lc 
24,1. 9 Cf. Jn 19,31.42. 10. Cf. Mt 28,9-10; Jn 20,11-18. 
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dones foren les primeres missatgeres de la Resurrecció del Crist, fins per als 
553 apòstols (Lc 24,9-10). A aquests, després se'ls aparegué de seguida, primer a 

Pere i després als Dotze1
. Pere, cridat a confirmar la fe dels seus germans2

, va 
veure el Ressuscitat abans que ells, i pel seu testimoniatge la comunitat va 

448 exclamar: «Realment el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó» (Lc 
24,34.36). 

642. Tot el que va passar durant aquests dies de Pasqua compromet ca
dascun dels apòstols -i Pere molt particularment- en la construcció de 

659, 881 l'era nova que s'inicià el matí de Pasqua. Com a testimonis del Ressuscitat, 
són les pedres de fundació de la seva Església. La fe de la primera comuni
tat dels creients es basa en el testimoni d'homes concrets, coneguts dels 
cristians i, la majoria, encara vivint entremig d'ells. Aquests «testimonis de 

860 la Resurrecció del Crist»3 són, en primer lloc, Pere i els Dotze, però no pas 
ells sols. Pau parla clarament de més de cinc-centes persones a les quals Je- · 
sús es va aparèixer en una determinada ocasió, a més de Jaume i de tots 
els apòstols4

. 

643. Davant aquests testimonis, és impossible d 'interpretar la Resurrecció del 
Crist fora de l'ordre físic i no reconèixer-la com un fet històric. Resulta dels fets 
que la fe dels deixebles es va veure sotmesa a la prova radical de la passió i de la 
mort en creu del seu Mestre, que ell havia anunciat per endavant' . La sotragada pro
vocada per la passió va ser tan gran, que els deixebles (alguns d 'ells, si més no) es 
resistien a admetre la notícia de la Resurrecció. Ben lluny de mostrar-nos un comu
nitat presa d'exaltació mística, els Evangelis ens presenten els deixebles abatuts ( «el 
posat trist»: Lc 24,17) i espantats6

. Per això no creien les santes dones quan torna
ven del sepulcre i les seves paraules «els van semblar un deliri» (Lc 24,11)7. Quan 
Jesús va manifestar-se als Onze la tarda de Pasqua, «els reprotxà la seva incredulitat 
i duresa de cor, perquè no havien cregut els qui l'havien vist ressuscitat d'entre els 
morts» (Me 16,14). 

644. Tot i trobar-se davant la realitat de Jesús ressuscitat, els deixebles encara 
dubtaven8

, tant impossible els semblava la cosa. Es pensaven veure un esperit9. «De 
l'alegria encara no s'ho acabaven de creure i estaven tots meravellats» (Lc 24,41). 
Tomàs passarà per aquesta mateixa prova del dubte10 i, en la darrera aparició a Gali
lea, reportada per Mateu, «alguns van dubtar» (Mt 28,17). Per això la hipòtesi se
gons la qual la Resurrecció hauria estat un «producte» de la fe (o de la credulitat) 
dels apòstols, no té cap consistència. Ben al contrari, la seva fe en la Resurrecció va 
néixer -sota l'acció de la gràcia divina- de l'experiència directa de la realitat de 
Jesús ressuscitat. 

l. Cf. lCo 15,5. 2. Cf. Lc 22,31-32. 3. Cf. Ac 1,22. 4. Cf. lCo 15,4-8. 5. Cf. Lc 22,31-
32. 6. Cf. Jn 20,19. 7. Cf. Me 16,11.13. 8. Cf. Lc 24,38. 9. Cf. Lc 24,39. 10. Cf. Jn 20,24-27. 
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L'estat de la humanitat ressuscitada del Crist 

645. Jesús ressuscitat estableix amb els seus deixebles unes relacions di
rectes a través del contacte1 i menjant amb ells2

. Així els invita a reconèixer 
que no és un esperit3, però sobretot a. constatar que el cos ressuscitat amb 999 
què se'ls presenta és el mateix que ha estat martiritzat i crucificat, ja que 
porta encara els senyals de la passió4

. Aquest cos autèntic i real té, això sí, les 
propietats noves d'un cos gloriós: no es veu limitat per l'espai i el temps, 
sinó que es pot fer present al seu albir on i quan vol5. La seva humanitat no 
pot ser retinguda a la terra i només pertany al domini diví del Pare6. Per 
aquesta raó també Jesús ressuscitat és sobiranament lliure d'aparèixer com 
vol: sota l'aparença d'un hortolà7 o amb altres figures diverses (Me 16,12) de 
les que estaven acostumats a veure-li els deixebles. És, precisament, per des
vetllar-los la fe8

• 

646. La Resurrecció del Crist no va ser un retorn a la vida terrenal, com en 
les resurreccions que ell havia obrat abans de Pasqua: la filla de J aire, el jove 
de Naïm, Llàtzer. Aquests fets eren esdeveniments miraculosos, però les per- 934 
sones beneficiades retrobaven, gràcies al poder de Jesús una vida terrenal 
«ordinària». Més endavant tornaran a morir. La Resurrecció del Crist és essen- 549 
cialment diferent. En el seu cos ressuscitat, passa de l'estat de mort a una altra 
vida més enllà del temps i de l'espai. En la Resurrecció, el cos de Jesús és ple 
del poder de l'Esperit Sant. Participa de la vida divina en l'estat de la seva 
glòria. Així sant Pau pot dir del Crist que és «l'home celestial»9. 

La Resurrecció com esdeveniment transcendental 

647. «Oh nit benaurada! -canta l'«Exsultet» de Pasqua- Només tu vas 
saber l'hora en què el Crist ressuscità d'entre els morts». Així és. Ningú no 
va ser testimoni ocular de l'esdeveniment de la Resurrecció i cap evangelis-
ta no el descriu. Ningú no pot dir com es va produir físicament. Menys 1000 
encara: tampoc la seva essència més íntima, el pas a una altra vida, no va ser 
perceptible als sentits. Esdeveniment històric constatable pel signe del se-
pulcre buit i per la realitat dels encontres dels apòstols amb el Crist ressus-
citat, no per això la Resurrecció, en tant que transcendeix i ultrapassa la 
història, deixa de ser al cor del misteri de la fe. Per això el Crist ressuscitat 
no es manifesta al món10

, sinó només als seus deixebles, «els qui havien 
pujat amb ell de Galilea a Jerusalem, els qui són ara els seus testimonis 
davant el poble» (Ac 13,31). 

l. Cf. Lc 24,39;Jn 20,27. 2. Cf. Lc 24,30.41-43;Jn 21,9.13-15. 3. Cf. Lc 24,39. 4. Cf. Lc 24,40;Jn 
20,20.27. 5. Cf. Mt 28,9.16-17; Lc 24,15.36;Jn 20.14.19.26; 21,4. 6. Cf. Jn 20,17. 7. Cf. Jn 20,14-
15. 8. Cf.Jn 20,14.16; 21,4.7. 9. Cf. lCo 15,35-50. 10. Cf.Jn 14,22. 
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II. IA RESURRECCIÓ, OBRA DE IA SANTÍSSIMA TRINITAT 

258 648. La Resurrecció del Crist és objecte de fe en tant que és una intervenció 
transcendent de Déu mateix en la creació i en la història. En ella, les tres 

989 Persones divines actuen alhora conjuntament i manifesten la seva pròpia origi
nalitat. Va fer-se pel poder del Pare, que «va ressuscitar»1 el Crist, el seu Fill, i 

663 que així va introduir de manera perfecta la seva humanitat -amb el seu cos-
445 en la Trinitat. Jesús és definitivament revelat «Fill de Déu amb poder segons 

l'Esperit, per la seva Resurrecció d'entre els morts» (Rm 1,3-4). Sant Pau insis-
272 teix en la manifestació del poder de Déu2 per obra de l'Esperit que va vivificar 

la humanitat morta de Jesús i la cridà a l'estat gloriós de Senyor. 

649. El Fill realitza la seva pròpia Resurrecció en virtut del seu poder diví. 
Jesús anuncia que el Fill de l'home haurà de sofrir molt, haurà de morir, i tot 
seguit ressuscitarà ( en el sentit actiu de la paraula3

). D'altra banda, afirma · 
explícitament: «Jo dono la meva vida, per recobrar-la després. Ningú no me la 
pren, sóc jo qui la dono de mi mateix(. .. ) Tinc poder de donar-la i tinc poder 
de recobrar-la» On 10,17-18). «Creiem( ... ) que Jesús morí i ressuscità» (ITe 
4,14). 

650. Els Pares contemplen la Resurrecció a partir de la persona divina del 
626 Crist que va quedar unida a la seva ànima i al seu cos, separats entre ells per la 

mort. «Per la unitat de la naturalesa divina que continua present en cadascuna 
1005 de les dues parts de l'home, aquestes s'uneixen de nou. Així la mort va pro~ 

duir-se per la separació del compost humà, i la Resurrecció per la unió de les 
dues parts separades» 4

. 

III. SENTIT I ABAST SALVÍFIC DEIA RESURRECCIÓ 

651. «Si el Crist no hagués ressuscitat, seria sense objecte la nostra predica
ció, ho seria també la vostra fe » (lCo 15,14). La Resurrecció és, sobretot, la 
confirmació de tot allò que el Crist va fer i va ensenyar. Totes les veritats, fins 

129 les més inaccessibles a l'esperit humà, troben la seva justificació, si el Crist, 
274 ressuscitant, ha donat la prova definitiva, tal com ho havia promès, de la seva 

autoritat divina. 

652. La Resurrecció del Crist és l'acompliment de les promeses de l'Antic 
994 Testament5 i de Jesús mateix durant la seva vida terrenal6

. L'expressió «segons 
601 les Escriptures»7 indica que la Resurrecció del Crist va complir aquestes pre

diccions. 

l. Cf. Ac 2,24. 2. Cf. Rm 6,4; 2Co 13,4; FI 3,10; Ef 1,19-22; He 7,16. 3. Cf. Me 8,31; 9,9-31 ; 
10,34. 4. Cf. St. Gregori de Nissa, res. l ; cf. també DS 325; 359; 369; 539. 5. Cf. Lc 24,26-27.44-
48. 6. Cf. Mt 28,6; Me 16,7; Lc 24,6-7. 7. Cf. lCo 15,3-4 i el Símbol de Nicea-Constantinoble. 
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653. La veritat de la divinitat de jesús es confirma amb al seva Resurrecció. 445 
Ell havia dit: «Quan haureu alçat el Fill de l'home, llavors sabreu que Jo sóc» 
Qn 8,28). La Resurrecció del crucificat demostra que ell és verament «Jo sóc», 
el Fill de Déu i Déu mateix. Sant Pau va poder dir als jueus: «La Bona Nova que 
és la promesa feta als pares, Déu l'ha complerta per als nostres fills ( ... ), tal 
com està escrit al salm segon: Tu ets el meu Fill, jo avui t'he engendrat» (Ac 
13,32-33)1. La Resurrecció del Crist va estretament lligada al misteri de l'Encar- 461 
nació del Fill de Déu. N'és l'acompliment, segons el designi etern de Déu. 422 

654. Hi ha un doble aspecte en el misteri pasqual: per la seva mort ens ha 
alliberat del pecat, per la seva Resurrecció ens obre l'accés a una vida nova. 1987 
Aquesta és, d'entrada, la justificació, que ens posa en la gràcia de Déu2, «a fi 
que, així com el Crist ressuscità d'entre els morts, així nosaltres visquem tam-
bé en una vida nova» (Rm 6,4). Consisteix en la victòria sobre la mort del 
pecat i en la nova participació a la gràcia3

. Duu a terme l'adopció filial, perquè 1996 
els homes esdevenen germans del Crist, que és així com Jesús mateix ano-
mena els seus deixebles després de la Resurrecció: «Aneu a anunciar als 
meus germans» (Mt 28,10; Jo 20,17). Germans no per raó de la naturalesa, 
sinó pel do de la gràcia, perquè aquesta filiació adoptiva procura una partici-
pació real a la vida del fill Unigènit, que s'ha revelat plenament en la seva Re
surrecció. 

655. En fi, la Resurrecció del Crist -i el mateix Crist ressuscitat- és princi-
pi i font de la nostra resurrecció futura: «Crist ha ressuscitat d'entre els morts, 989 
com a primícia dels qui van morir( ... ), perquè així com per Adam tots moren, 
també tots reviuran en el Crist» (lCo 15,20-22). En l'espera d'aquest acompli-
ment, el Crist ressuscitat viu dins el cor dels seus fidels. En ell, els cristians 1002 

«tasten els prodigis del món futur» (He 6,5) i la seva vida és arrossegada per la 
del Crist al si de la vida divina4, «perquè ja no visquin més per a ells mateixos, 
sinó per a aquell qui ha mort i ressuscitat per ells» (2Co 5,15). 

EN RESUM 

656. La fe en la Resurrecció té per objecte un esdeveniment testificat alhora 
històricament pels deixebles, que van trobar-se d'una manera real 
amb el Ressuscitat, i misteriosament transcendent, en tant que és l'en
trada de la humanitat del Crist a la glòria de Déu. 

657. El sepulcre buit i la roba deixada allà signifiquen que el cos del Crist 
va escapar-se dels lligams de la mort i de la corrupció pel poder de 
Déu. Preparaven els deixebles per a l'encontre amb el Ressuscitat. 

l. Cf. Sl 2,7. 2. Cf. Rm 4,25. 3. Cf. Ef 2,4-5; l Pe 1,3. 4. Cf. Col 3,1-3. 
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658. Crist, «el primer engendrat d'entre els morts» (Col 1,18), és el principi 
de la nostra pròpia resurrecció, des d'ara per la justificació de la nos
tra ànima1, més tard per la vivificació del nostre cos2. 

ARTICLE 6 «Jesucrist se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu, 
Pare totpoderós» 

659. «Així, doncs, el Senyor Jesús, després d'haver-los parlat, fou endut al 
cel i s'assegué a la dreta de Déu» (Me 16,19). El cos del Crist va ser glorificat 

645 des del moment de la seva Resurrecció, com ho demostren les propietats 
noves i sobrenaturals que té des de llavors d'una manera permanent3. Però 
durant els quaranta dies, quan menjava i bevia familiarment amb els deixe
bles4 i els instruïa sobre el Regne5, la seva glòria encara era velada sota els trets · 

66 d'una humanitat ordinària 6. La darrera aparició de Jesús s'acaba amb l'entrada 
697 irreversible de la seva humanitat a la glòria divina simbolitzada amb el núvol7 i 

amb el cel8
, on seu des d'ara a la dreta de Déu9

. Només d'una manera excep
cional i única es mostrarà a Pau, «com a l'avortó» (lCo 15,8) en una darrera 

642 aparició que el constitueix apòstol1°. 

660. El caràcter velat de la glòria del Ressuscitat durant aquest temps tras
pua en les paraules misterioses que digué a Maria Magdalena: «Encara no he 
pujat al Pare, però vés a trobar els meus germans i digue'ls: Me'n pujo al meu 
Pare i al vostre Pare, al meu Déu i al vostre Déu» On 20,17). Això indica una 
diferència de manifestació entre la glòria del Crist ressuscitat i la del Crist 
exaltat a la dreta del Pare. L'esdeveniment ensems històric i transcendent de 
l'Ascensió marca el pas de l'una a l'altra. 

661. Aquesta darrera etapa resta estretament unida a la primera, és a dir, a 
461 la baixada del cel realitzada amb l'Encarnació. Només aquell qui «ha sortit del 

Pare» pot «retornar al Pare»: el Crist11
. «Mai ningú no ha pujat al cel, sinó 

només el Fill de l'home que ha baixat del cel» On 3,13)12
• Deixada a les seves 

forces naturals, la humanitat no té accés a la «Casa del Pare» On 14,2), a la vida 
i a la felicitat de Déu. Només el Crist ha pogut obrir aquest accés a l'home, 

792 «perquè nosaltres, els seus membres, tinguéssim confiança de seguir on ens 
ha precedit el nostre cap i pastor»13

. 

662. «Jo, quan seré enlairat de terra, atrauré tothom cap a mi» On 12,32). 
L'elevació a la creu significa i anuncia l'enlairament de l'Ascensió al cel. N'és el 

l. Cf. Rm 6,4. 2. Cf. Rm 8,11. 3. Cf. Lc 24,31; Jn 20,19.26. 4. Cf. Ac 10,41. 5. Cf. Ac 
1,3. 6. Cf. Me 16,12; Lc 24,15; Jn 20,14-15; 21 ,4. 7. Cf. Ac 1,9; cf. també Lc 9,34-35; Ex 
13,22. 8. Cf. Lc 24,51. 9. Cf. Me 16,19; Ac 2,33; 7,56; cf. també SI 110,1. 10. Cf. lCo 9,1; Ga 
1,16. 11. Cf.Jn 16,28. 12. Cf. Ef 4,8-10. 13. Cf. MR, Prefaci de l'Ascensió. 
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començament. Jesucrist, l'únic sacerdot de l'Aliança nova i eterna, «no entrà 1545 
pas en un santuari fet per mà d 'home (. .. ), sinó al mateix cel, a fi de comparèi-
xer ara a la presència de Déu a favor nostre» (He 9,24). En el cel, el Crist 
exerceix constantment el seu sacerdoci, «sempre vivent per intercedir a favor 
dels qui per mitjà d 'ell s'atansen a Déu» (He 7,25). Com el «Gran Sacerdot 1137 
dels béns futurs» (He 9,11), és el centre i l'actor principal de la litúrgia que 
honora el Pare en el cel1. 

663. Crist, des d 'ara, seu a la dreta del Pare: «Per dreta del Pare entenem la 
glòria i l'honor de la divinitat, allí on aquell que existeix com a Fill de Déu 
abans de tots els segles, Déu i consubstancial al Pare, s'asseu corporalment 648 
després d'haver-se encarnat i d 'haver estat glorificada la seva carn»2

. 

664. La sessió a la dreta del Pare significa la inauguració del Regne del Messies, 
acompliment de la visió del profeta Daniel referent al Fill de l'home: «A ell fou 541 
conferit l'imperi, la glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li retien 
homenatge. El seu imperi és un imperi etern, que no desapareixerà; la seva 
reialesa, una reialesa eterna, que mai no es farà malbé» (Dn 7,14). Des d 'aquest 
moment, els apòstols són els testimonis del «Regne que no tindrà fi»3

. 

EN RESUM 

665. L'Ascensió del Crist senyala l'entrada dejïnitiva de la humanitat de 
Jesús en el domini celestial de Déu, d 'on tomarà4

; però, mentrestant, 
l'amaga als ulls dels homes5

. 

666. Jesucrist, Cap de l'Església, ens precedeix en el Regne gloriós del Pare, 
perquè nosaltres, membres del seu Cos, visquem amb l'esperança de 
ser un dia eternament amb ell. 

667. Jesucrist, després d 'haver entrat una vegada per sempre en el santuari 
del cel, intercedeix sense parar per nosaltres, com el Mitjancer que ens 
assegura l'efusió permanent de l'Esperit Sant. 

ARTICLE 7 «D'allí ha de venir a judicar els vius i els morts» 

I. VINDRÀAMB GLÒRIA 

Crist ja regna per l'Església ... 

668. «Crist morí i tornà a la vida, per tenir senyoria sobre els morts i sobre 
els vius» (Rm 14,9). L'Ascensió del Crist al cel significa la seva participació, en 

l. Cf. Ap 4,6-11. 2. Cf. St. Joan Damascè, F. o. 4, 2. 3. Cf. Símbol de Nicea-Constantino
ble. 4. Cf. Ac 1,11 . 5. Cf. Col 3,3. 
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450 la seva humanitat, al poder i a l'autoritat de Déu. Jesucrist és Senyor: té tot el 
poder al cel i a la terra. Està «per damunt de tot principat i potestat, de tot 
poder i dominació», ja que el Pare «tot ho ha sotmès sota els seus peus» (Ef 
1,20-22). El Crist és el Senyor del cosmos1 i de la història. En ell, la història de 

518 l'home i fins tota la creació troben la «recapitulació» (Ef 1,10), l'acabament 
transcendent. 

669. Com a Senyor, el Crist és també el Cap de l'Església que és el seu Cos2
• 

792 Elevat al cel i glorificat, després d'haver dut plenament a terme la seva missió, 
el Crist resta a la terra en la seva Església. La Redempció és la font de l'autoritat 

1088 que el Crist, per la força de l'Esperit Sant, exerceix damunt l'Església3. «El 
Regne del Crist ja és misteriosament present a l'Església», «llavor i comcnça-

541 ment d'aquest Regne a la terra» 4. 

670. Després de l'Ascensió, el designi de Déu ha entrat en la seva consuma- · 
ció. Ja som a «l'hora darrera» (lJn 2,18)5. «És, doncs, en nosaltres que els 

1042 segles s'encaminen ja al seu terme, i el renovellament del món està irrevoca
blement decretat i en realitat comença a realitzar-se d'alguna manera en 

825 aquest món, pel fet que l'Església ja en aquesta terra es troba revestida d'una 
547 santedat, imperfecta, sí, però autèntica» 6. El regnat del Crist ja manifesta la seva 

presència amb signes miraculosos7 que acompanyen el seu anunci per l'Es-

1043 
769 
773 

1043, 2046 
2817 

glésia8 . 

... esperant que tot li sigui sotmès 

671. Ja present en l'Església, el Regne del Crist, tanmateix, encara no ha 
arribat a la seva culminació «amb gran poder i majestat» (Lc 21,27)9 per l'ad
veniment del Rei sobre la terra. Aquest Regne encara és atacat pels poders 
malignes10

, tot i que, bàsicament, ja han estat vençuts per la Pasqua del Crist. 
Fins que tot li hagi estat sotmès11

, «mentre no hi hagi un cel nou i una terra 
nova on faci estada la santedat perfecta, l'Església pelegrina, en els seus sagra
ments i les institucions, que pertanyen al temps present, porta la figura d'a
quest món que passa, i ella mateixa sojorna enmig de la creació que gemega i 
pateix dolors de part fins ara i espera la revelació dels fills de Déu>> 12

. Per això 
els cristians preguen, sobretot quan celebren l'Eucaristia13

, per apressar el 
retorn del Crist14, dient: «Veniu, Senyor» (lCo 16,22; Ap 22,17.20). 

672. Abans de l'Ascensió, el Crist va afirmar que encara no era l'hora d'es
tablir el Regne messiànic i gloriós que Israel esperava15 i que havia de portar a 
tots els homes, segons els profetes16

, l'ordre definitiu de la justícia, de l'amor i 

l. Cf. Ef 4,10; lCo 15,24.27-28. 2. Cf. Ef 1,22. 3. Cf. Ef 4,11-13. 4. Cf. LG 3,5. 5. Cf. lPe 
4,7. 6. Cf. LG 48. 7. Cf. Me 16,17-18. 8. Cf. Me 16,20. 9. Cf. Mt 25,31. 10. Cf. 2Te 2,7. 11. Cf. 
lCo 15,28. 12. Cf. LG 48. 13. lCo 11,26. 14. Cf. 2Pe 3,11-12. 15. Cf. Ae 1,6-7. 16. Cf. Is 11.1-9. 
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de la pau. Segons el Senyor, el temps present és el temps de l'Esperit i del 732 
testimoniatge1

, però també és un temps marcat encara per «les dificultats» 
(lCo 7,26) i la prova del mal2 que no plany l'Església3 i inaugura els combats 2612 
dels darrers dies4

. És un temps d 'espera i de vetlla5
. 

L'adveniment gloriós del Crist, esperança d'Israel 

673. Després de l'Ascensió, l'adveniment del Crist amb glòria i majestat és 
imminent6

, per més que «no és cosa nostra de conèixer els temps o moments 1040, 1048 
oportuns que el Pare ha fixat amb la seva pròpia potestat» (Ac 1,7)7. Aquest 
adveniment escatològic pot arribar en qualsevol moment', encara que tal es-
deveniment com la prova final que cl precedeix estiguin «retinguts» en les 
mans de Déu9

. 

674. La vinguda del Messies gloriós en qualsevol moment de la història1º, 
queda vinculada al seu reconeixement per «tot Israel» (Rm 11,26; Mt 23,39) . 
Però «una part s'ha endurit» (Rm 11,25) en «la incredulitat» (Rm 11,20) con
tra Jesús. Sant Pere ho deia als jueus de Jerusalem després de la Pentecosta: 
«Penediu-vos, doncs, i convertiu-vos, perquè siguin esborrats els vostres pe
cats, a fi que vinguin de part del Senyor els temps de consolació, i enviï el 
Messies que us ha estat destinat, Jesús, a qui el cel ha d 'acollir fins als temps 
de la restauració de totes les coses, els quals va anunciar Déu per boca dels 
seus sants profetes» (Ac 3,19-21). I sant Pau repetia: «Si la seva exclusió ha 
estat la reconciliació del món, què serà la seva reintegració, sinó una resur- 840 
recció d'entre els morts?» (Rm 11,15). L'entrada de «la plenitud dels jueus» 
(Rm 11,12) en la salvació messiànica, a continuació de «la plenitud dels pa- 58 
gans» (Rm 12,25)11 farà que el poble de Déu realitzi «la plenitud del Crist» (Ef 
4,13), en la qual «Déu ho serà tot en tots» (lCo 15,28). 

La prova final de l'Església 

675. Abans de l'adveniment del Crist, l'Església ha de passar per una prova 769 
final que farà trontollar la fe de molts creients 12

. La persecució que acompa-
nya el seu pelegrinatge per la terra13 revelarà «el misteri d 'iniquitat» sota la 
forma d'una impostura religiosa que aportarà als homes una solució aparent 
dels seus problemes al preu de l'apostasia de la veritat. La impostura religiosa 
suprema és la de l'Anticrist, és a dir, la d 'un pseudo-messianisme, en el qual 
l'home es glorifica ell mateix en lloc de glorificar Déu i el seu Messies vingut 
en la carn14

. 

l. Cf.Ael,8. 2. Cf.Ef5 ,16. 3. Cf.1Pe4,17. 4. Cf.1Jn2,18;4,3; 1Tm4,1. 5. Cf.Mt25,1-13; 
Me 13,33-37. 6. Cf. Ap 22,20. 7. Cf. Me 13,32. 8. Cf. Mt 24,44; lTe 5,2. 9. Cf. 2Te 2,3-
12. 10. Cf. Rm 11,31. 11. Cf. Le 21,24. 12. Cf. Lc 18,8; Mt 24,12 . 13. Cf. Lc 21,12,Jn 15,19-
20. 14. Cf. 2Te 2,4-12; lTe 5,2-3; 2.Jn 7; l.Jn 2,18.22. 
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676. Aquesta impostura anticrística ja es dibuixa en el món cada cop que es vol 
realitzar en la història l'esperança messiànica que només es pot complir més enllà 
d'ella mateixa a través del judici escatològic. Fins quan presenta formes atenuades, 

2425 l'Església ha rebutjat aquesta falsificació del Regne futur amb el nom de mil·lenarisme1
, 

sobretot quan presenta la forma política d'un messianisme secularitzat, «intrínseca
ment pervers»2

. 

677. L'Església només entrarà a la glòria del Regne a través d'aquesta última 
1340 Pasqua, en la qual seguirà el seu Senyor en la mort i en la Resurrecció3. El 

Regne, doncs, no es realitzarà amb un triomf històric de l'Església4, segons un 
2853 progrés ascendent, sinó amb una victòria de Déu sobre el desencadenament 

últim del mal5, que farà baixar del cel el seu Espòs6
. El triomf de Déu sobre la 

revolta del mal prendrà la forma de judici final7, després de l'últim trontoll 
còsmic d'aquest món que passa8

. 

1038-1041 II. PERJU1JAR ELS VIUS I ELS MORTS 

678. A continuació dels profetes9 i de Joan Baptista10,Jesús, en la seva predi
cació, va anunciar elJudici del darrer dia. Llavors es farà llum sobre la conduc-

1470 ta de cadascú11 i es revelaran els secrets dels cors12
. Llavors es condemnarà la 

incredulitat culpable, que ha tingut per no-res la gràcia que Déu oferia13
. L'ac

titud envers el proïsme revelarà l'acolliment o el refús de la gràcia i de l'amor 
diví14

. Jesús dirà el darrer dia: «En la mesura en què ho vau fer a un d'aquests 
germans meus tan petits, a mi m'ho féreu» (Mt 25,40). 

679. Crist és el Senyor de la vida eterna. Com a Redemptor del món, li 
pertany del tot el dret de jutjar definitivament les obres i els cors dels homes. 
Ha «adquirit» aquest dret amb la seva creu. Així el Pare ha reservat «tot el 
judici al Fill» Gn 5,22)15

. Però el Fill no va venir per jutjar, sinó per salvar16 i 
1021 per donar la vida que dimana d'ell17

. És pel refús de la gràcia durant aquesta 
vida que cadascú es fa el seu propi judici definitiu18

, rep segons les seves 
obres19 i fins es pot condemnar eternament rebutjant l'Esperit d'amor20

. 

EN RESUM 

680. Jesucris~ el Senyor, ja regna per l'Església, però encara no li estan 
sotmeses totes les realitats del món. El triomf del regnat del Crist no es 
Jarà sense el darrer assalt de les potències del mal. 

l. Cf. DS 3839. 2. Cf. Pius Xl, enc. «Divini Redemptoris» condemnant el «fals misticisme» d 'a
questa «falsificació de la redempció dels humils»; GS 20-21. 3. Cf. Ap 19,1-9. 4. Cf. Ap 
13,8. 5. Cf. Ap 20,7-10. 6. Cf. Ap 21 ,2-4. 7. Cf. Ap 20,12. 8. Cf. 2Pe 3,12-13. 9. Cf. On 7,10; 
Jl 3-4; Ml 3,19. 10. Cf. Mt 3,7-12. 11. Cf. Me 12,38-40. 12. Cf. Lc 12,1-3; Jn 3,20-21 ; Rm 2,16; 
lCo 4,5. 13. Cf. Mt 11,20-24; 12,41-42. 14. Cf. Mt 5,22; 7,1 -5. 15. Cf. Jn 5,27; Mt 25,31 ; Ac 
10,42; 17,31; 2Tm 4,1. 16. Cf.Jn 3,17. 17. Cf.Jn 5,26. 18. Cf.Jn 3,18; 12,48. 19. Cf. lCo 3,12-
15. 20. Cf. Mt 12,32; He 6,4-6; 10,26-31. 
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681. El dia del judici, a la fi del món, el Crist vindrà amb glòria i majes
tat per dur a tenne definitivament el triomf del bé sobre el mal, que 
com el gra de blat i el del jull hauran anat creixent enllà de la hi,stò
ria. 

682. Jesucrist, a la fi del món, quan vingui gloriosament a jutjar els vius i 
els morts, revelarà les disposicions secretes dels cors i retribuirà a ca
dascú segons les seves obres i segons el seu acolliment o el seu refús de 
la gràcia. 

CAPÍTOL TERCER 

Crec en l'Esperit Sant 

683. «Ningú no pot dir: Jesús és el Senyor, si no és sota l'acció de l'Esperit 
Sant» (ICo 12,3). «Déu ha enviat als nostres cors l'Esperit del seu Fill, que 424, 2670 
crida: Abbà, Pare!» (Ga 4,6). Aquest coneixement de fe només és possible amb 
l 'Esperit Sant. Per estar en contacte amb el Crist, cal, primer de tot, haver estat 152 

atret per l'Esperit Sant. És ell qui ens ve a trobar i desvetlla en nosaltres la fe. 
Pel nostre baptisme, el primer sagrament de la fe, la Vida, que té la seva font 
en el Pare i ens és oferta en el Fill, se'ns comunica íntimament i personalment 
per l'Esperit Sant dintre l'Església: 

El baptisme ens concedeix la gràcia del nou naixement en Déu Pare per mitjà 249 
del seu Fill en l'Esperit Sant. Els qui porten l'Esperit de Déu són conduïts al 
Verb, és a dir, al Fill; però el Fill els presenta al Pare, i el Pare els procura la 
incorruptibilitat. Car, sense l'Esperit, no és possible de veure el Fill de Déu i, 
sense el Fill, ningú no pot acostar-se al Pare, perquè el coneixement del Pare 
és el Fill, i el coneixement del Fill de Déu es fa per l'Esperit Sant1

. 

684. L'Esperit Sant, per la seva gràcia, és el primer en el desvetllament de la 
nostra fe i en la vida nova que consisteix a «conèixer el Pare i aquell que ell ha 
enviat,Jesucrist» On 17,3). Tanmateix, és el darrer en la revelació de les Perso-
nes de la Santíssima Trinitat. Sant Gregori Nazianzè, «el Teòleg», explica 236 
aquesta progressió amb la pedagogia de la «condescendència» divina: 

L'Antiga Aliança proclamava obertament el Pare; el Fill, d 'una manera més 
velada. El Nou Testament ha manifestat el Fill i ha fet entreveure la divinitat de 
l'Esperit Sant. Ara l'Esperit té dret de ciutadania entre nosaltres i ens conce
deix una visió més clara d 'ell mateix. No era prudent, quan encara no es con
fessava la divinitat del Pare, proclamar obertament el Fill i, quan la divinitat del 
Fill encara no era admesa, afegir l'Esperit Sant com una càrrega suplementària, 

l. Cf. St. Ireneu, dem. 7. 
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per dir-ho amb una expressió un xic atrevida ... Amb avenços i progressos , 
«de glòria en glòria» la llum de la Trinitat s'anirà fent més i més clara 1

• 

685. Creure en l'Esperit Sant és professar que l'Esperit Sant és una de les 
Persones de la Santíssima Trinitat, consubstancial al Pare i al Fill, «conjunta
ment amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat»2

• Per això hem parlat del 
236 misteri diví de l'Esperit Sant en la «teologia» trinitària. Aquí, doncs, només 

tractarem de l'Esperit Sant en relació amb l' «economia» divina. 

258 686. L'Esperit Sant actua amb el Pare i el Fill des del començament a la 
consumació del designi de la nostra salvació. Però és revelat, donat, recone
gut i acollit com a Persona en els «darrers temps» , inaugurats amb l'Encarna
ció redemptora del Fill. Llavors aquest designi diví, acabat en el Crist, «Primo
gènit» i Cap de la nova creació, podrà prendre cos en la humanitat per 
l'Esperit infós: l'Església, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la · 
resurrecció de la carn i la vida eterna. 

ARTICLE 8 «Crec en l'Esperit Sant» 

243 687. «Les coses de Déu ningú no les coneix sinó l'Esperit de Déu» (lCo 
2,11). El seu Esperit el revela i ens fa conèixer el Crist, el seu Verb, la seva 
Paraula viva, però no es diu ell mateix. Aquell qui «ha parlat per boca dels 
profetes» ens fa sentir la Paraula del Pare. Però a ell no el sentim. Només el 
coneixem dintre el moviment on ens revela el Verb i ens disposa a acollir-lo 
en la fe. L'Esperit de Veritat que ens «descobreix» el Crist «no parla de per si 
mateix» Qn 16,13). Una ocultació així, pròpiament divina, explica per què «el 
món no el pot rebre, perquè no el veu ni el coneix», mentre que els qui 
creuen en el Crist el coneixen, ja que habita en ells On 14, 17). 

688. L'Església, comunió viva en la fe dels apòstols que ella transmet, és el 
lloc del nostre coneixement de l'Esperit Sant: 

en les Escriptures que ell ha inspirat; 
en la Tradició, de la qual els Pares de l'Església són els testimonis sempre 
actuals; 
en el Magisteri de l'Església que ell assisteix; 
en la litúrgia sacramental, a través de les paraules i e ls símbols amb què 
l'Esperit Sant ens posa en comunió amb el Crist; 
amb la pregària amb què ell intercedeix per nosaltres; 
amb els carismes i els ministeris amb què l'Església és edificada; 

l. Cf. St. Gregori Nazianzè, or. theol. 5, 26. 2. Cf. Símbol de Nicea-Constantinoble. 
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amb els signes de vida apostòlica i missionera; 
amb el testimoniatge dels sants, on ell manifesta la seva santedat i continua 
l'obra de la salvació. 

I. IA MISSIÓ CONJUNTA DEL FILL I DE L'ESPERIT 

689. Aquell que el Pare ha enviat als nostres cors, l'Esperit del seu Fill1, és 
realment Déu. Consubstancial al Pare i al Fill, els és inseparable, tant en la vida 245 
íntima de la Trinitat com en el seu do d'amor pel món. Però, quan adora la 
Santíssima Trinitat, vivificant, consubstancial i indivisible, la fe de l'Església 
professa també la distinció de les Persones. Quan el Pare envia el seu Verb, 254 
envia també el seu Alè; missió conjunta en què el Fill i l'Esperit Sant són 
distints, però inseparables. Sí, és el Crist el qui apareix, ell que és imatge 485 
visible del Déu invisible, però és l'Esperit Sant el qui el revela. 

690. Jesús és el Crist, l' «ungit», perquè l'Esperit és la seva unció i tot el 436 
que esdevé a partir de l'Encarnació deriva d'aquesta plenitud2

. En fi, quan el 
Crist és glorificat3, pot enviar l'Esperit des del Pare als qui creuen en ell: els 
comunica la seva Glòria4, és a dir, l'Esperit Sant que el glorifica5

• La missió 
conjunta es desenrotllarà des d'aleshores en els fills adoptats pel Pare en el 788 
Cos el del seu Fill: la missió de l'Esperit d 'adopció serà d'unir-los al Crist i 
fer-los viure en ell. 

La noció de la unció suggereix ( ... ) que no hi ha cap distància entre el Fill i 
l'Esperit. Així com entre la superfície del cos i la unció de l'oli, ni la raó ni la 
sensació no hi coneixen cap intermediari, així també és immediat el contacte 
del Fill amb l'Esperit, si bé pel que fa al qui pren contacte amb el Fill per la fe 
cal trobar primer l'oli amb el contacte. En efecte, no hi ha cap part que sigui 448 
nua de l'Esperit Sant. Per això la confessió de la senyoria del Fill es fa en 
l'Esperit Sant per part dels qui la reben, venint l'Esperit de totes les bandes 
sobre els qui s'apropen per la fe6. 

II. EL NOM, ELS QUALIFICATIUS I ELS SÍMBOLS DE L'ESPERIT SANT 

El nom propi de l'Esperit Sant 

691. «Esperit Sant», aquest és el nom propi d'aquell que adorem i glorifi
quem amb el Pare i el Fill. L'Església l'ha rebut del Senyor i el professa en el 
baptisme dels seus nous fills7

• 

l. Cf. Ga 4,6. 2. Cf.Jn 3,34. 3. Cf.Jn 7,39. 4. Cf.Jn 17,22. 5. Cf.Jn 16,14. 6. Cf. St. Gregori 
de Nissa, Spir. 3, l. 7. Cf. Mt 28,19. 
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La paraula «Esperit» tradueix el mot hebreu Ruah, que, en el seu sentit originari, 
significa buf, aire, vent. Jesús utilitza precisament la imatge sensible del vent per sugge
rir a Nicodem la novetat transcendent d'aquell qui és personalment el buf o l 'alenada 
de Déu, l'Esperit diví On 3,5-8). D'altra banda, Esperit i Sant són atributs divins comuns 
a les Tres Persones divines. Però quan uneixen els dos termes, l'Escriptura, la litúrgia i 
el llenguatge teològic, designen la Persona inefable de l'Esperit Sant, sense equívoc 
possible amb els altres usos dels termes «esperit» i «sant». 

Els qualificatius de l'Esperit Sant 

692. Jesús, quan anuncia i promet la vinguda de l'Esperit Sant, l'anomena 
«Paraclet» , literalment: «El qui és cridat a prop, al costat», ad-vocatus On 

1433 14,16.26; 15,26; 16,7). «Paraclet» és traduït habitualment per «Consolador». 
Jesús era el primer consolador1

. El Senyor mateix anomena l'Esperit Sant -
«l'Esperit de Veritat» On 16,13). 

693. A més del seu nom propi, que és el més utilitzat en els Actes dels 
apòstols i les Cartes, sant Pau li dóna aquests altres qualificatius: l'Esperit de 
la promesa (Ga 3,14; Ef 1,13), l'Esperit d 'adopció (Rm 8,15; Ga 4,6), l'Esperit 
del Crist (Rm 8,11), l'Esperit del Senyor (2Co 3,17), l'Esperit de Déu (Rm 
8,9.14; 15,19; lCo 6,11; 7,40). I en sant Pere trobem: l'Esperit de glòria (lPe 
4,14). 

Els símbols de l'Esperit Sant 

1218 694. L'aigua. EI símbol de l'aigua és significatiu de l'acció de l'Esperit Sant en el 
baptisme, puix que, després de la invocació de l'Esperit Sant, esdevé el signe sacra
mental eficaç del nou naixement: així com 1a gestació del nostre primer naixement es 
realitza dintre l'aigua, també l'aigua baptismal significa realment que el nostre naixe
ment a la vida divina ens és donat en l'Esperit Sant. Però, un cop «batejats en un sol 
Esperit», també «bevem d'un sol Esperit» (lCo 12,13): així l'Esperit és també, personal-

2652 ment, l'aigua viva que surt del Crist crucificat2 com de la seva font, i que raja en nosal
tres per a la vida eterna3. 

1293 695. La unció. El simbolisme de la unció d'oli també és significatiu de l'Esperit 
Sant, tant, que fins n'ha esdevingut sinònim4

. En la iniciació cristiana és el signe sacra
mental de la confirmació, anomenada precisament a l'Església oriental «crismació». 
Però, per a percebre'n tota la força, cal acudir a la primera unció feta per l'Esperit Sant, 

436 la de Jesús. El Crist ( «Messies» en hebreu) significa «ungit» de l'Esperit de Déu. Hi ha 
hagut «ungits» del Senyor a l'Antiga Aliança5

, el rei David d'una manera eminent6. Però 

l. Cf. lJn 2,1. 2. Cf.Jn 19,34; l]n 5,8. 3. Cf.Jn 4,10-14; 7,38; Ex 17,1 -6; Is 55,1; Za 14,8; lCo 10,4; 
Ap 21 ,6; 22 ,17. 4. Cf. lJn 2,20.27; 2Co 1,21. 5. Cf. Ex 30,22-32. 6. Cf. 1S 16,13. 
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Jesús és l'ungit de Déu d'una manera única: la humanitat que el Fill va assumir és 
totalment «ungida de l'Esperit Sant». Jesús és constituït «Crist» per l'Esperit Sant1

. La 
Mare de Déu va concebre el Crist de l'Esperit Sant, que per l'àngel l'anuncia com al 
Crist a l'hora del seu naixement2 i inspira a Simeó d'anar al temple a veure el Crist del 
Senyor3. L'Esperit Sant omple el Crist4, i el poder de l'Esperit Sant surt del Crist en els 1504 
actes de guarició i de salvació5

. Ell, finalment, ressuscitaJesús d'entre els morts6
. Quan 

Jesús, ja constituït plenament «Crist» en la seva humanitat vencedora de la mort7, vessa 
profusament l 'Esperit Sant, fins a fer que «els sants», per la unió amb la humanitat del 
Fill de Déu, constitueixin «l'Home perfecte ( .. . ) que realitza la plenitud del Crist» (Ef 794 
4,13): «el Crist total», segons l'expressió de sant Agustí. 

696. El Joc. Si l'aigua significava el naixement i la fecunditat de la vida donada en 
l'Esperit Sant, el foc simbolitza l'energia transformadora dels actes de l'Esperit Sant. El 1127 
profeta Elies, que «s'alçà com un foc i la paraula del qual cremava com una torxa» (Ecli 
48,1), per la seva pregària atreu el foc del cel sobre el sacrifici de la muntanya del 2586 
Carmel8

, figura del foc de l'Esperit Sant que transforma el que toca. Joan Baptista, que 
«anava davant el Senyor amb l'esperit i el poder d'Elies» (Lc 1,17), anuncia el Crist com 
el qui «batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc» (Lc 3,16). D'aquest Esperit Jesús dirà: 718 
«Foc he vingut a calar a la terra. I com desitjo que ja sigui encès!» (Lc 12,49). En forma 
de «llengües de foc» l'Esperit Sant va baixar sobre els deixebles el matí de la Pentecos-
ta i els omplí d'ell (Ac 2,3-4). La tradició espiritual retindrà aquest simbolisme del foc 
com un dels més expressius de l'acció de l'Esperit Sant9

: «No apagueu l'Esperit» (1T 
5,19). 

697. El núvol i la llum. Aquests dos símbols són inseparables en les manifestacions 
de l'Esperit Sant. Des de les teofanies de l'Antic Testament, el Núvol, adés obscur, adés 
lluminós, revela el Déu vivent i salvador, bo i velant la transcendència de la seva glòria: 
amb Moisès a la muntanya del Sinaí10

, al Tabernacle de la reunió11 i durant l'anada pel 
desert12

; amb Salomó en la dedicació del temple13
• Totes aquestes figures el Crist les 

compleix en l'Esperit Sant. L'Esperit davalla sobre la Verge Maria i la protegeix «amb la 484 
seva ombra», perquè concebi i infanti Jesús (Lc 1,35). Sobre la muntanya de la trans-
figuració, l'Esperit es presenta en forma de núvol que cobreix amb la seva ombra Jesús, 554 
Moisès i Elies, Pere,Jaume ijoan, i, «del núvol estant, surt una veu que diu: Aquest és el 
meu Fill, el meu Elegit. Escolteu-lo» (Lc 9,34-35). Finalment, aquell mateix núvol oculta 
Jesús als ulls dels deixebles el dia de l'Ascensió (Ac 1,9) i revelarà el Fill de l'home amb 659 
glòria i majestat el dia del seu adveniment14

. 

698. El segell. És un símbol proper al de la unció. El Crist, «Déu l'ha marcat amb el 1295-1296 
seu segell» On 6,27), i en el Crist també el Pare ens marca amb el seu segell (2Co 1,22; 
Ef 1,13; 4,30). La imatge del segell (sphragis) indica l'efecte inesborrable de la unció de 1121 

l. Cf. Lc 4,18-19; Is 61 ,1. 2. Cf. Lc 2,11. 3. Cf. Lc 2,26-27. 4. Cf. Lc 4,1. 5. Cf. Lc 6,19; 
8,46. 6. Cf. R.m 1,4; 8,11. 7. Cf. Ac 2,36. 8. Cf. 1R 18,38-39. 9. Cf. St. Joan de la Creu, lla
ma. 10. Cf. Ex 24,15-18. 11 . Cf. Ex 33,9-10. 12. Cf. Ex 40,36-38; lCo 10,1-2. 13. Cf. lR 8,10-
12. 14. Cf. Lc 21,27. 
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l'Esperit Sant en els sagraments del baptisme, de la confirmació i de l'orde. Per això 
ha estat utilitzada en certes tradicions teològiques per expressar el «caràcter» ines
borrable imprès per aquests tres sagraments que no es poden repetir. 

699. La mà. Imposant les mans, Jesús guaria els malalts 1
, i beneïa els nens2

• En 
nom seu els apòstols van fer el mateix3

. Millor encara, amb la imposició de les mans 
els apòstols van comunicar l'Esperit Sant4

• La Carta als Hebreus posa la imposició de 
les mans entre els articles fonamentals del seu ensenyament5

• Aquest signe de la 
infusió omnipotent de l'Esperit Sant l'Església l'ha guardat en les seves epiclesis sa
cramentals. 

700. El dit. Jesús «pel dit de Déu expulsava els dimonis» (Lc 11,20). Si la Llei de 
Déu ha estat escrita sobre taules de pedra «pel dit de Déu» (Ex 31,18), «la carta del 
Crist» confiada als apòstols «és escrita amb l'Esperit de Déu vivent, no pas en taules 
de pedra, sinó en les taules de carn dels cors» (2Co 3,3). L'himne «Veni, Creator_ 
Spiritus» invoca l'Esperit Sant com «el dit de la dreta del Pare». 

701. El colom. A la fi del diluvi --que simbolitzava el baptisme-, el colom que 
Noè va deixar anar, va tornar amb un branquilló tendre d'olivera al bec, senyal que la 
terra tornava a ser habitable6

• Quan el Crist surt de l'aigua del baptisme, l'Esperit Sant 
baixa damunt seu en forma de colom i s'hi atura 7. L'Esperit baixa i reposa sobre el cor 
purificat dels batejats . En algunes esglésies, la reserva eucarística es conserva en un 
receptacle metàl·lic que té forma de colom (columbaríum) penjat damunt l'altar. 
El símbol del colom per suggerir l'Esperit Sant és tradicional en la iconografia cris
tiana. 

III. L'ESPERIT I LA PARAULA DE DÉU EN EL TEMPS DE LES PROMESES 

702. Des del començament fins a «la plenitud del temps» (Ga 4,4), la mis
sió conjunta del Verb i de l'Esperit del Pare roman amagada, però activa. 

122 L'Esperit de Déu prepara el temps del Messies, i un i altre, sense ser encara 
plenament revelats, ja han estat promesos, perquè sigui possible entendre'ls 
i acollir-los quan es manifestin. Per això l'Església llegeix l'Antic Testamentª i 

107 hi recerca9 allò que l'Esperit «que parlà per boca dels profetes» ens vol dir 
del Crist. 

243 Pels «profetes», la fe de l'Església entén aquí tots els qui l'Esperit Sant inspirà en el 
viu anunci i en la redacció dels llibres sagrats, tant de l'Antic com del Nou Testament. 
La tradició jueva distingeix la Llei (els cinc primers llibres o Pentateuc), els Profetes 
(els nostres llibres històrics i profètics) i els Escrits (sobretot sapiencials, particular
ment els salms)1°. 

l. Cf. Me 6,5; 8,23. 2. Cf. Me 10,16. 3. Cf. Me 16,18; Ae 5,12;14,3. 4. Cf. Ae 8,17-19; 13,3; 
19,6. 5. Cf. He 6,2. 6. Cf. Gn 8,8-12. 7. Cf. Mt 3,16 par. 8. Cf. 2Co 3,14. 9. Cf. Jn 
5,39.46. 10. Cf. Le 24,44. 
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En la creació 

703. La Paraula de Déu i el seu Alè són a l'origen de l'ésser i de la vida de 292 
tota criatura1

: 

L'Esperit Sant ha de regir, santificar i animar la creació, perquè és Déu, con
substancial al Pare i al Fill ( .. .). Té poder sobre la vida, perquè, Déu com és, 291 
guarda la creació en el Pare pel Fill2. 

704. «Pel que fa a l'home, fou amb les seves pròpies mans [ és a dir, el Fill i 
l'Esperit Sant] que Déu l'afaiçonà( ... ) i damunt la seva carn afaiçonada disse
nyà la seva pròpia forma, de manera que fins allò que és visible portés la 
forma divina» 3

• 356 

L'Esperit de la promesa 

705. Desfigurat pel pecat i per la mort, l'home continua essent «a imatge de 410 
Déu», a imatge del Fill; però és «privat de la Glòria de Déu» (Rm 3,23 ), privat 
de la «semblança» . La promesa feta a Abraham inaugura l'economia de la 
salvació, al terme de la qual el Fill mateix assumirà «la imatge» 4 i la restaurarà 2809 
en «la semblança» amb el Pare, bo i retornant-li la glòria, l'Esperit «que infon 
la Vida». 

706. Contra tota esperança humana, Déu promet a Abraham una descen- 60 
dència, com a fruit de la fe i de la puixança de l'Esperit Sant5

. En ella seran 
beneïdes totes les nacions de la terra6. Aquesta descendència serà el Crist7, en 
qui l'efusió de l'Esperit Sant farà «la unitat dels fills de Déu dispersos» 8. Com
prometent-se per jurament9 Déu s'obliga ja al do del seu Fill estimat1° i al do 
de «l'Esperit de la promesa( ... ) que prepara la redempció del poble que Déu 
s'ha adquirit» (Ef 1,13-14)11

. 

En les teofanies i en la Llei 

707. Les teofanies (manifestacions de Déu) il·luminen el camí de la prome
sa, des del patriarques a Moisès i de Josuè fins a les visions que inauguren la 
missió dels grans profetes. La tradició cristiana sempre ha reconegut que en 
aquestes teofanies el Verb de Déu es deixava veure i sentir, alhora revelat i 
«ombrejat» dins el Núvol de l'Esperit Sant. 

l. Cf. Sl 33,6; 104,30; Gn 1,2; 2,7; Ecle 3,20-21; Ez 37,10. 2. Litúrgia bizantina, Tropari de les 
matines dels diumenges del segon mode. 3. Cf. St. Ireneu, dem. 11. 4. Cf. Jn 1,14; Fl 
2,7. S. Cf. Gn 18,1-15; Lc 1,26-38.54-55; Jo 1,12-13; Rm 4,16-21. 6. Cf. Gn 12,3. 7. Cf. Ga 
3,16. 8. Cf. Jn 11,52. 9. Cf. Lc 1,73. 10. Cf. Gn 22,17-19; Rm 8,32; Jn 3,16. 11. Cf. Ga 
3,14. 
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1961-1964 708. Aquesta pedagogia de Déu apareix especialment en el do de la Llei1
, 

que va ser donada com un «pedagog» per conduir el poble cap al Crist ( Ga 
122 3,24). Però la seva impotència a salvar l'home privat de la «semblança» divi

na i el coneixement augmentat que ella dóna del pecat2 susciten el desig de 
2585 l'Esperit Sant. Els gemecs dels salms en són testimonis. 

En el Regne i en l'exili 

709. La Llei, signe de la promesa i de l'Aliança, hauria d'haver regit el cor i 
les institucions del poble sortit de la fe d 'Abraham. «Si escolteu la meva veu 
i guardeu la meva aliança, jo us tindré per un regne de sacerdots, per una na-

2579 ció santa» (Ex 19,5-6)3. Però, després de David, Israel sucumbirà a la tempta
ció de ser un Regne com les altres nacions. El Regne objecte de la prome-

544 sa feta a David4 serà l'obra de l'Esperit Sant; pertanyerà als pobres segons 
l'Esperit. 

64, 522 

710. L'oblit de la Llei i la infidelitat a l'Aliança desemboquen en la mort: ve 
l'exili, aparent fracàs de les promeses; de fet, fidelitat misteriosa de Déu sal
vador i principi d 'una restauració promesa, però segons l'Esperit. Calia que el 
poble de Déu sofrís aquesta purificació5

• L'exili ja porta l'ombra de la creu en 
el designi de Déu, i la Resta dels pobres que en deriva és una de les figures 
més transparents de l'Església. 

L'espera del Messies i del seu Esperit 

711. «Vet aquí que tot ho renovo» Os 43,19); dues línies profètiques es 
dibuixaran, l'esperança sobre la vinguda del Messies i l'anunci d'un Esperit 
nou. Ambdues convergiran en la petita Resta, el poble dels pobres6

, que es 
manté en l'esperança de la «consolació d'Israel» i de «l'alliberament de Jeru
salem» 7. 

Més amunt hem vist com Jesús donava acompliment a les profecies que es referien a 
ell. Ara ens limitarem a les que fan veure més clarament la relació del Messies i del seu 
Esperit. 

439 712. Els trets de la fesomia del Messies esperat comencen a veure's en el 
llibre de l'Emmanuel8 («quan Isaïes va tenir la visió de la Glòria» del Crist: Jn 
12,41), particularment a Is 11,1-2: 

l. Cf. Ex 19-20; Dt 1,11 ; 29-30. 2. Cf. Rm 3,20. 3. Cf. lPe 2,9. 4. Cf. 2S 7; SJ 89; Lc 1,32-
33. 5. Cf. Lc 24,26. 6. Cf. So 2,3. 7. Cf. Lc 2,25 .38. 8. Cf. Is 6-12. 
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Sortirà un tany de la soca de Jesè, 
brotarà un plançó de les seves arrels. 
L'Esperit del Senyor reposarà sobre ell, 
l'esperit de saviesa i d 'intel·ligència, 
l'esperit de consell i de força, 
l'esperit de ciència i de temor del Senyor. 
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713. Els trets del Messies es revelen, sobretot, en els cants del Servidor1. 
Aquests cants anuncien el sentit de la passió de Jesús, i indiquen la manera 
com difondrà l'Esperit per vivificar la multitud: no des de l'exterior, sinó espo- 601 
sant la nostra «condició d'esclau» (Fl 2,7). Prenent damunt d'ell la nostra mort, 
ens pot comunicar el seu propi Esperit de vida. 

714. Per això el Crist inaugura l'anunci de la Bona Nova fent seu aquest 
passatge d 'Isaïes (Lc 4,18-19)2: 

L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, 
perquè ell m'ha ungit. 
M'ha enviat a anunciar la Bona Nova als desventurats, 
a predicar als captius la llibertat 
i als cecs el recobrament de la vista; 
a posar en llibertat els oprimits, 
i proclamar un any de gràcia del Senyor. 

715. Els textos profètics que es refereixen directament a la tramesa de l'Es
perit Sant són oracles on Déu parla al cor del seu poble amb el llenguatge de 
la promesa i els accents de «l'amor i la fidelitat» 3

• Sant Pere en proclamarà 214 
l'acompliment el matí de la Pentecosta4

. Segons aquestes promeses, «als dar-
rers temps», l'Esperit del Senyor renovarà el cor dels homes i hi gravarà una 
llei nova. Reunirà i reconciliarà els pobles dispersos i dividits. Transformarà la 1965 
primera creació i habitarà amb els homes en pau. 

716. El Poble dels «pobres»5, els humils i els pacífics, tots els qui s'han 
abandonat als designis misteriosos del seu Déu, els qui esperen la justícia, no 
dels homes, sinó del Messies, és, finalment, la gran obra de la missió amagada 
de l 'Esperit Sant durant el temps de les promeses per preparar la vinguda del 
Crist. Els salms expressen la qualitat del seu cor, purificat i il·luminat per 368 
l'Esperit. En aquests pobres, l'Esperit prepara per al Senyor «un poble ben 
disposat» 6. 

l. Cf. Is 42,1-9; Mt 12,18-21;Jn 1,32-34, després Is 49,1-6; cf. Mt 3,17; Lc 2,32, i finalment Is 50,4-10 i 
Is 52, 13-53,12. 2. Cf. Is 61,1-2. 3. Cf. Ez 11,19; 36,25-28; 37,1-14;Jr 31,31-34; iJl 3,1-5. 4. Cf. 
Ac 2,17-21. 5. Cf. So 2,3; Sl 22,27; 34,3; Is 49,13; 61,1; etc. 6. Cf. Lc 1,17. 
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IV. L'ESPERIT DEL CRIST EN LA PLENITUD DEL TEMPS 

Joan, precursor, profeta i baptista 

523 717. «Aparegué un home enviat de Déu. Es deia Joan» (Jn 1,6). Joan era 
ple de l'Esperit Sant «des del si de la mare» (Lc 1,15.41), gràcies al Crist que la 
Verge Maria acabava de concebre per obra de l'Esperit Sant. La «visita» de 
Maria a Isabel va esdevenir, així, «visita de Déu al seu poble» (Lc 1,68). 

696 718. Joan és «Elies que ha de venir» (Mt 17, 10-13): el Foc de l'Esperit l'ha
bita i el fa «córrer davant» [com a «precursor»] del Senyor que ve. EnJoan, el 
Precursor, l'Esperit Sant acaba de «preparar per al Senyor un poble ben dis
posat» (Lc l, 17). 

719. Joan és «més que un profeta» (Lc 7,26). En ell l'Esperit Sant completa _ 
l'obra de «parlar per boca dels profetes». Joan acaba el cicle dels profetes 

2684 inaugurat per Elies1
• Anuncia la imminència de la consolació d'Israel, és la 

«veu» del Consolador que ve (Jn 1,23)2. Tal com ho farà l'Esperit de Veritat, 
«ve com a testimoni, a testimoniar de la llum» (Jn 1,7)3. Respecte a Joan, 
l'Esperit acompleix així les «recerques dels profetes» i el «desig» dels àngels 
(lPe 1,10-12): «Aquell damunt del qual veuràs davallar i posar-se l'Esperit 
( ... ). Jo ho he vist i he testificat que aquest és el Fill de Déu(. .. ). Mireu l'Anyell 

536 de Déu» (Jn 1,33-36). 

720. Finalment, amb Joan Baptista l'Esperit Sant inaugura, prefigurant-ho, 
allò que realitzarà juntament amb el Crist i per mitjà d'ell: retornar a l'home la 

535 «semblança» divina. El baptisme de Joan era de penitència, el de l'aigua i de 
l'Esperit serà un nou naixement4

. 

«Alegra't, plena de gràcia» 

721. Maria, la Mare de Déu, plena de santedat, sempre Verge, és l'obra 
mestra de la missió del Fill i de l'Esperit en la plenitud del temps. Per primera 
vegada en el designi de salvació, i perquè el seu Esperit l'ha preparada, el 

484 Pare troba l'Estança on el seu Fill i el seu Esperit poden habitar entre els 
homes. En aquest sentit, la Tradició de l'Església sovint ha llegit en relació 
amb Maria els textos millors sobre la Saviesa5

: la litúrgia canta i presenta Ma
ria com el «Tron de la Saviesa». 

En ella comencen a manifestar-se les «meravelles de Déu» que l'Esperit 
realitzarà en el Crist i en l'Església: 

l. Cf.Mtll,13-14. 2. Cf.1s40,1-3. 3. Cf.JnlS ,26;5,33. 4. Cf.Jn3,5. 5. Cf.Pr8,1-9,6;Ecli24. 
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722. L'Esperit Sant va preparar Maria amb la seva gràcia. Calia que fos 489 
«plena de gràcia» la Mare d'aquell en qui «habita corporalment la plenitud de 
la divinitat» (Col 2,9). Per pura gràcia, va ser concebuda sense pecat, com la 
més humil de les criatures, la més capaç d'acollir el do inefable del Totpode-
rós. Amb tota justícia, l'àngel Gabriel la saluda com «la Filla de Sió»: «Ale-
gra't»1. És l'acció de gràcies de tot el poble de Déu, l'Església, que ella fa pujar 2676 
cap al Pare amb l'Esperit Sant en el seu càntic2, quan porta a les seves entra-
nyes el Fill etern. 

723. En Maria, l'Esperit Sant realitza el designi benvolent del Pare. Amb 
l'Esperit Sant i per obra d'ell la Verge concep i infanta el Fill de Déu. La seva 485 
virginitat esdevé fecunditat única per la potència de l'Esperit i de la fe3

• 506 

724. En Maria, l'Esperit Sant manifesta el Fill del Pare esdevingut Fill de la 
Verge. Ella és la bardissa ardent de la teofania definitiva: plena de l'Esperit 208 
Sant, mostra el Verb en la humilitat de la seva carn i el fa conèixer als pobres4 i 
a les primícies de les nacions5

• 2619 

725. En fi, en Maria, l'Esperit Sant comença a posar en comunió amb el 963 
Crist els homes «que estima el Senyor» 6, i els humils són sempre els primers a 
rebre'l: els pastors, els mags, Simeó i Anna, els nuvis de Canà i els primers 
deixebles. 

726. Al terme d 'aquesta missió de l'Esperit, Maria esdevé la «Dona», nova 
Eva «mare dels vivents», Mare del «Crist total>/. És amb aquest títol que la 494, 2618 
veiem entre els Dotze, formant com «un sol cor, assidus a la pregària» (Ac 
1,14), a l'alba dels «darrers temps» que l'Esperit va inaugurar el matí de la 
Pentecosta amb la manifestació de l'Església. 

El CristJesús 

727. Tota la missió del Fill i de l'Esperit Sant en la plenitud del temps es 438 
troba continguda en el fet que el Fill és l'ungit de l'Esperit del Pare d'ençà de 695 
l'Encarnació: Jesús és el Crist, el Messies. 536 

Tot el segon capítol del Símbol de la fe s'ha de llegir sota aquesta llum. Tota 
l'obra del Crist és missió conjunta del Fill i de l'Esperit Sant. Aquí parlarem 
solament del que es refereix a la promesa de l'Esperit Sant que va fer Jesús i al 
do de l'Esperit pel Senyor glorificat. 

728. Jesús no revela plenament l'Esperit Sant abans de ser ell mateix glori
ficat per la mort i la Resurrecció. Però el suggereix de mica en mica, fins en el 

l. Cf. So 3,14; Za 2,14. 2. Cf. Lc 1,46-55. 3. Cf. Lc 1,26-38; Rm 4,18-21; Ga 4,26-28. 4. Cf. Lc 
1,15-19. 5. Cf. Mt 2,11. 6. Cf. Lc 2,14. 7. Cf. Jn 19,25-27. 
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seu ensenyament a la multitud, quan revela que la seva carn serà menjar per a 
la vida del món1

• El suggereix també a Nicodem2, a la Samaritana3 i als qui 
2615 participen a la festa dels Tabernacles4

. En parla obertament als seus deixebles 
quan es refereix a l'oració5 i al testimoniatge que hauran de donar6

. 

729. Només quan li arriba l'hora de ser glorificat Jesús promet la vinguda 
de l'Esperit Sant, per tal com la seva mort i la seva Resurrecció seran el com
pliment de la promesa feta als Pares7

: el Pare donarà a la pregària de Jesús 
l'Esperit de Veritat, l'altre Paraclet; l'enviarà en nom de Jesús; Jesús l'enviarà 
des del Pare, perquè ell ha sortit del Pare. L'Esperit Sant vindrà, el coneixe
rem, serà amb nosaltres per sempre, habitarà entre nosaltres, ens ensenyarà a 
tots i ens recordarà tot el que el Crist ens ha dit i en donarà testimoni. Ens 

388, 1433 portarà cap a la veritat completa i glorificarà el Crist. Pel que fa al món, li 
demostrarà qui és culpable, qui és just i qui és condemnat. 

730. Arriba, finalment, l'hora deJesús8:Jesús llíura el seu esperit a les mans 
del Pare9 quan, per la seva mort, és vencedor de la mort. I així, «ressuscitat 
d'entre els morts per la glòria del Pare» (Rm 6,4), dóna seguidament l'Esperit 

850 Sant alenant sobre els deixebles1º. Des d'aquesta hora, la missió del Crist i de 
l'Esperit Sant esdevé missió de l'Església: «Com el Pare m'ha enviat, així jo us 
envio a vosaltres» Qn 20,21)11

• 

V. L'ESPERIT SANT I L'ESGLÉSIA ALS DARRERS TEMPS 

La Pentecosta 

2623 731. El dia de Pentecosta (al final de les set setmanes pasquals), la Pasqua 
del Crist es completa amb l'efusió de l'Esperit Sant, que és manifestat, donat i 

767 comunicat com a Persona divina: de la seva plenitud, el Çrist, el Senyor, vessa 
1302 profusament l'Esperit12

• 

244 732. Aquell dia es revela plenament la Santíssima Trinitat. Des d'aquell 
dia, el Regne anunciat pel Crist s'obre als qui creuen en ell: en la humilitat de 
la carn i en la fe, ja participen a la comunió de la Santíssima Trinitat. Amb la 

672 seva vinguda -i ve sempre- l'Esperit Sant fa entrar el món «als darrers 
temps», el temps de l'Església, el Regne ja heretat, però encara no consumat: 

Hem vist la llum veritable, hem rebut l'Esperit celestial, hem trobat la fe veri-
1386 table. Adorem la Trinitat indivisible, perquè ella ens ha salvat13

• 

l. Cf. Jn 6,27.51.62-63. 2. Cf. Jo 3·:5-8. 3. Cf. Jn 4,10.14.23-24. 4. Cf. Jn 7,37-39. 5. Cf. Lc 
11,13. 6. Cf. Mt 10,19-20. 7. Cf. Jn 14,16-17.26; 15,26; 16,7-15; 17,26. 8. Cf. Jn 13,1; 
17,1. 9. Cf.Lc23,46;Jn19,30. 10. Cf.Jn20,22. 11. Cf.Mt28,19;Lc24,47-48;Acl ,8. 12. Cf. 
Ac 2,36. 13. Litúrgia bizantina, Tropari de les vespres de la Pentecosta; emprat també en les 
litúrgies eucarístiques després de la comunió. 
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L'Esperit Sant, el do de Déu 

733. «Déu és Amor» (lJn 4,8. 16) i l'Amor és el primer do, el que conté tots 218 
els altres. Aquest Amor, «Déu l'ha difós als nostres cors per l'Esperit que ens 
fou donat» (Rm 5,5). 

734. Com que som morts o, almenys, ferits pel pecat, el primer efecte del 
do de l'Amor és el perdó dels nostres pecats. la comunió de l'Esperit Sant 1987 
(2Co 13,13), dintre l'Església, retorna als batejats la semblança divina perdu-
da amb el pecat. 

735. Llavors ens dóna les «arres» o les primícies de la nostra herència 1: la 
mateixa vida de la Santíssima Trinitat, que consisteix a estimar «com ell ens ha 
estimat»2

• Aquest Amor (la caritat d'lCo 13) és el principi de la nova vida en el 1822 
Crist, feta possible pel fet que hem «rebut una força, la de l'Esperit Sant» (Ac 1,8). 

736. Amb aquesta força de l'Esperit Sant, els fills de Déu poden donar fmit. 
Aquell que ens ha empeltat al Cep veritable, ens farà donar «el fruit de l'Esperit 
que és: caritat, joia, pau, paciència, benignitat, bondat, fidelitat, dolcesa, tem- 1832 
prança» (Ga 5,22-23). «L'Esperit és la nostra Vida»; com més renunciem a no-
saltres mateixos3

, més «ens comportarem també segons l'Esperit» (Ga 5,25): 

Per la comunió amb ell, l'Esperit Sant fa l'home espiritual, el retorna al pa
radís, condueix al Regne del cel i a l'adopció filial, dóna la confiança d 'invo
car Déu Pare i de participar a la gràcia del Crist, de ser anomenats fills de la 
llum i de tenir part a la glòria eterna4 . 

L'Esperit Sant i l'Església 

737. La missió del Crist i de l'Esperit Sant es compleix a l'Església, Cos del 
Crist i Temple de l'Esperit Sant. Aquesta missió conjunta associa des d'ara els 787- 798 

fidels del Crist a la seva comunió amb el Pare en l'Esperit Sant: l'Esperit prepa- 1093-1109 
ra els homes, els prevé amb la gràcia, per atreure'ls cap al Crist. Els manifesta 
el Senyor ressuscitat, els recorda la seva paraula i els obre l'esperit perquè 
entenguin la seva mort i la seva Resurrecció, els J a present el misteri del Crist 
d'una manera eminent en l'Eucaristia, a fi de reconciliar-los, de posar-los en 
comunió amb Déu i de fer-los donar «molt de fruit» On 15,5.8.16). 850 

738. Així la missió de l'Església no s'afegeix a la del Crist i de l'Esperit Sant, 777 
sinó que n'és el sagrament: amb tot el seu ésser i en tots els seus membres 
l'Església és enviada a anunciar i a donar testimoni, a actualitzar i a difondre 
el misteri de la comunió de la Santíssima Trinitat (això serà l'objecte del prò-
xim article): 

l. Cf. Rm 8,23; 2Co 1,21. 2. Cf. lJn 4,11-12. 3. Cf. Mt 16,24-26. 4. Cf. St. Basili, Spir. 15, 36. 
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Tots nosaltres, els qui hem rebut l'únic i el mateix Esperit, és a dir, l'Esperit 
Sant, hem estat fosos entre nosaltres i amb Déu. Per bé que, separadament, 
siguem nombrosos, i que el Crist faci que l 'Esperit del Pare i seu habiti en 
cadascun de nosaltres, aquest Esperit, únic i indivisible, condueix per ell a la 
unitat els qui són distints entre ells ( .. . ) i fa que tots apareguem com una sola 
cosa en ell. De la mateixa manera que el poder de la santa humanitat del Crist 
fa que tots aquells en qui ella es troba formin un sol cos, penso també que així 
mateix l'Esperit de Déu que habita en tots, únic i indivisible, els condueix tots 
a la unitat espiritual1. 

739. L'Esperit Sant és la unció del Crist. Per això el Crist, Cap del Cos, difon 
1076 l'Esperit en tots els seus membres per alimentar-los, guarir-los, organitzar-los 

en llurs funcions mútues, vivificar-los, enviar-los a donar testimoni, associar
los al seu oferiment al Pare i a la seva intercessió per tot el món. Amb els 
sagraments de l'Església, el Crist comunica als membres del seu Cos el 
seu Esperit Sant i santificador (això serà l'objecte de la segona part del Cate
cisme). 

740. Aquestes «meravelles de Déu», ofertes als creients en els sagraments 
de l'Església, donen fruit en la vida nova pel Crist, segons l'Esperit (això serà 
l'objecte de la tercera part del Catecisme). 

741. «L'Esperit ajuda la nostra feblesa, perquè nosaltres no sabem què hem 
de demanar per pregar com cal, però el mateix Esperit intercedeix amb ge
mecs inefables» (Rm 8,26). L'Esperit Sant, artesà de les obres de Déu, és el 
Mestre de la pregària (això serà l'objecte de la quarta part del Catecisme). 

EN RESUM 

742. «Perquè sou fills, envià Déu als nostres cors l'Esperit del seu Fill, que 
clama: Abbà, Pare!» {Ga 4,6). 

743. Des del començament a la consumació del temps, quan Déu envia el 
seu Fill, envia sempre el seu Esperit: la missió d'ambdós és conjunta i 
inseparable. 

744. En arribar la plenitud del temps, l'Esperit Sant va completar en Maria 
totes les preparacions per a la vinguda del Crist al poble de Déu. Amb 
l'acció de l'Esperit Sant en Maria, el Pare va donar al món l'Emma
nuel «Déu amb nosaltres» (Mt 1,23). 

745. El Fill de Déu és consagrat Crist (Messies) per la unció de l'Esperit Sant . 
des de la seva Encamació2

. 

l. Cf. St. Ciril d 'Alexandria,Jn. 12. 2. Cf. Sl 2,6-7. 
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746. Amb la seva mort i amb la seva Resurrecció, Jesús va ser constituït 
Senyor i Crist en la glòria (Ac 2,36), De la seva plenitud difon l'Esperit 
Sant sobre els apòstols i l'Església. 

747. L'Esperit Sant que el Crist, Cap, difon en els seus membres, edifica, 
anima i santifica l'Església. Ella és el sagrament de la comunió de la 
Santíssima Trinitat i dels homes. 

ARTICLE 9 «Crec en la santa Església catòlica» 

748. «Crist és la llum dels pobles. Reunit en l'Esperit Sant, cl sagrat Concili 
té, per tant, el viu desig d'anunciar a totes les criatures la Bona Nova de l'Evan
geli, de difondre entre tots els homes la claror del Crist que resplendeix en el 
rostre de l'Església». Amb aquestes paraules s'obre la Constitució dogmàtica 
sobre l'Església del Concili Vaticà 11. Així mostra el Concili que l'article de fe 
sobre l'Església depèn totalment dels articles que es refereixen a Jesucrist. 
L'Església no té més llum que la del Crist. Segons una imatge preferida pels 
Pares de l'Església, és com la lluna que rep del sol tota la seva llum. 

749. L'article sobre l'Església depèn també totalment de l'article sobre l'Es
perit Sant que el precedeix. «En efecte, després d'haver ensenyat que l'Esperit 
Sant és la font i el donador de tota santedat, ara confessem que és ell el qui 
dóna la santedat a l'Església»1

. L'Església, segons una dita dels Pares, és el lloc 
«on floreix l'Esperit»2

• 

750. Creure que l'Església és «santa» i «catòlica», i que és «una» i «apostòli- 811 

ca» ( tal com afegeix el Símbol de Nicea-Constantinoble) és inseparable de la 
fe en Déu Pare, Fill i Esperit Sant. En el Símbol dels apòstols, fem professió de 169 
creure una Església santa («Credo[ .. } Ecclesiam») i no en l'Església, per no 
confondre Déu i les seves obres i per atribuir clarament a la bondat de Déu 
tots els dons que ell ha posat en la seva Església3

. 

PARÀGRAF l L'Església en el designi de Déu 

I. ELS NOMS I LES IMATGES DE L'ESGLÉSIA 

751. La paraula «Església» [ekklesia, del grec ek-kalein «cridar de fora » J 
significa «convocació». Designa les assemblees del poble9

, en general, de ca
ràcter religiós. És el terme freqüent utilitzat a l'Antic Testament grec per signi-

1. Cf. Catech. R. l, 10, l. 2. Cf. St. Hipòlit, trad. ap. 35. 3. Cf. Cf. Catech. R. l, 10, 22. 4. Cf. Ac 
19,39. 
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ficar l'assemblea del poble elegit davant Déu, sobretot, l'assemblea del Sinaí, 
on Israel va rebre la Llei i va ser constituït per Déu com el seu poble sant1

. 

Anomenant-se «Església», la primera comunitat dels qui creien en el Crist es 
reconeixia hereva d'aquesta assemblea. En ella, Déu «convoca» el seu poble 
de tots els extrems de la terra. El terme Kyriake, d'on deriven church, Kirche, 
significa «la qui pertany al Senyor». 

752. En el llenguatge cristià, la paraula «Església» designa l'assemblea litúr-
1140 gica2

, però també la comunitat local3 o tota la comunitat universal dels 
832 creients4

. Aquestes tres significacions són, de fet, inseparables. «L'Església» és 
830 el poble de Déu reunit en tot el món sencer. Existeix en les comunitats locals i 

es realitza com a assemblea litúrgica, sobretot eucarística. Viu de la Paraula i 
del Cos del Crist i esdevé així ella mateixa Cos del Crist. 

Els símbols de l'Església 

753. A la sagrada Escriptura trobem un seguit d 'imatges i de figures lligades 
entre elles, amb les quals la revelació parla del misteri inesgotable de l'Es
glésia. Les imatges preses de l'Antic Testament són variacions d'una idea de 

781 fons, la del «poble de Déu». En el Nou Testament5, totes aquestes imatges 
789 troben un nou centre pel fet que el Crist esdevé «el Cap» d'aquest poble6

, que 
és des d'aleshores el seu Cos. Entorn d'aquest centre s'agrupen les imatges 
«tretes de la vida de pastor, de la vida del camp, del treball de construcció, d<: 
la família i de les esposalles» 7. 

754. «Així l'Església és una pleta, la porta única i necessària de la qual és el Crist8
. És 

també ramat, del qual Déu mateix va predir que ell seria el pastor9, i les ovelles, encara 
857 que conduïdes per pastors humans, són, amb tot, tretes cap a fora i pasturades cons

tantment pel mateix Crist, el Bon Pastor i el Majoral dels pastors 1°, que va donar la seva 
vida per les ovelles»11

. 

755. «L'Església és un conreu o camp de Déu (lCo 3,9), on creix la vetusta olivera, 
de la qual foren l'arrel santa els patriarques, i ha esdevingut i esdevindrà encara recon
ciliació de jueus i pagans12

. Aquest camp, l'Agricultor celestial l'ha plantat com una 
vinya escollida13

•
14

. El cep veritable és el Crist, que dóna vida i fecunditat a les sarments, 
és a dir, a nosaltres, que per mitjà de l'Església, restem en ell, i sense el qual res no 

795 podem fer Qn 15,-5)» . 

756. «Ben sovint l'Església és anomenada casa de Déu (lCo 3,9). El mateix Senyor 
es va comparar a una pedra, rebutjada pels constructors, però que ha acabat essent 

l. Cf. Ex 19. 2. Cf. lCo 11,18; 14,19.28.34.35. 3. Cf. lCo 1,2; 16,1. 4. Cf. lCo 15,9; Ga 1,13; Fl 
3,6. 5. Cf. Ef 1,22; Col 1,18. 6. Cf. LG 9. 7. Cf. LG 6. 8. Cf. Jn 10,1-10. 9. Cf. Is 40,11; Ez 
34,11-31. 10. Cf.Jn 10,11 ; l Pe 5,4. 11. Cf.Jn 10,11-15. 12. Cf. Rm 11,13-26. 13. Cf. Mt 21 ,33-
43 par. 14. Cf. Is 5,1-7. 
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angular (Mt 21,42 par)1. Sobre aquest fonament els apòstols aixequen l'Església (lCo 857 
3,11), que en rep fermesa i cohesió. Aquest edifici pren diversos noms: casa de Déu 
(lTm 3,15), on habita, en efecte, la sevafamília; estança de Déu en l'Esperit (Ef 2,19-
22), tenda de Déu entre els homes (Ap 21,3), i sobretot temple sant, que els sants Pares 797 
celebren representat en els santuaris de pedra i la litúrgia compara ben justament a la 
Ciutat santa i a la nova Jerusalem. Hi som edificats aquí a la terra, en efecte, en qualitat 1045 
de pedres vives (lPe 2,5). És aquesta Ciutat santa que sant Joan contempla en la renova-
ció del món, com baixant del cel, de part de Déu, abillada com una núvia adornada per 
al seu espòs (Ap 21 ,1-2)». 

757. «L'Església, que és «la Jerusalem de dalt» i s'anomena «mare nostra» (Ga 
4,26)2, és presentada també com l'esposa immaculada de l'Anyell immaculat (Ap 19,7; 507 
21,2.9; 22,17), la qual «el Crist va estimar i es lliurà a si mateix per ella a fi de santificar- 796 
la» (Ef 5,25-26), la va unir a ell amb una aliança indissoluble i constantment «l'alimenta 1616 
i l'abriga» (Ef 5,29)3. 

II. ORIGEN, FUNDACIÓ I MISSIÓ DE L'ESGLÉSIA 

758. Per investigar el misteri de l'Església, cal meditar primer el seu origen 
en el designi de la Santíssima Trinitat i la seva realització progressiva en la 257 
història. 

Un designi nascut en el cor del Pare 

759. «El Pare etern, per un designi profund i absolutament lliure de la seva 
saviesa, va crear l'univers, va decretar d'elevar els homes a la participació de la 293 
vida divina» a la qual ell crida tots els homes en el seu Fill. «I va decidir 
aplegar-los, els qui creuen en el Crist, en l'Església santa». Aquesta «família de 
Déu» es constitueix i es realitza gradualment al llarg de les etapes de la histò- 1655 
ria humana, segons les disposicions del Pare. En efecte, l'Església «ha estat 
prefigurada ja des de l'origen del món, preparada admirablement en la histò-
ria del poble d'Israel i en l'Antic Testament, constituïda aquests darrers temps, 
fou manifestada per l'efusió de l'Esperit Sant i assolirà la plenitud gloriosa a la 
fi dels segles» 4. 

L'Església, prefigurada des de l'origen del món 

760. «El món va ser creat amb vista a l'Església», deien els cristians dels 
primers temps5

• Déu va crear el món amb vista a la comunió amb la seva vida 

l. Cf. Ac 4,11; lPe 2,7; Sl 118,22. 2. Cf. Ap 12,17. 3. Cf. LG 6. 4. Cf. LG 2. S. Cf. Hermas, vis . 
2, 4, l; cf. Arístides, apol. 16, 6; s. Justí, apol. 2,7. 
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294 divina, comunió que es realitza per la «convocació» dels homes en el Crist, i 
aquesta «convocació» és l'Església. L'Església és el fi de totes les coses1

, i les 
vicissituds, doloroses d'elles mateixes, com la caiguda dels àngels i el pecat 

309 dels homes, van ser permeses per Déu com ocasió i mitjà per a desplegar tota 
la força del seu braç i tota la mesura d'amor que volia donar al món: 

55 

122,522 
60 

64 

Així com la voluntat de Déu és un acte i s'anomena món, així també la seva 
intenció és la salvació dels homes i s'anomena Església2

. 

L'Església, preparada en l'Antiga Aliança 

761. L'aplegament del poble de Déu comença en el moment en què el 
pecat va destruir la comunió dels homes amb Déu i dels homes entre ells. 
L'aplegament de l'Església és, per dir- ho així, la reacció de Déu davant el 
caos provocat pel pecat. Aquesta reunificació es realitza secretament al si de · 
tots els pobles: «De qualsevol nació que sigui, aquell que tem Déu i obra la 
justícia li és agradable» (Ac 10,35)3. 

762. La preparació llunyana del poble de Déu comença amb la vocació 
d'Abraham, a qui Déu promet que serà pare d'un gran poble4

. La preparació 
immediata comença amb l'elecció d'Israel com a poble de Déu5. En virtut de 
la seva elecció Israel ha de ser el signe de la reunió futura de totes les na
cions6. Però ja els profetes acusen Israel d'haver trencat l'aliança i d'haver-se 
captingut com una prostituta7

. Anuncien una aliança nova i eterna8
. «Aquesta 

Aliança Nova l'ha instituïda el Crist» 9
. 

L'Església, instituïda pel Crist 

763. Pertoca al Fill de realitzar, en arribar la plenitud del temps, el pla de 
salvació del seu Pare. Aquí rau el motiu de la seva «missió» 10

. «Jesús, el Senyor, 
posà el començament de la seva Església predicant la Bona Nova, l'adveniment 

541 del Regne de Déu promès en l'Escriptura des de feia segles» 11
. Per complir la 

voluntat del Pare, el Crist va inaugurar el Regne del cel sobre la terra. L'Es
glésia «és el Regne del Crist ja misteriosament present»12

. 

764. «Aquest Regne brilla als ulls dels homes en la paraula, les obres i la 
543 presència del Crist»13

. Acollir la paraula de Déu és «acollir el Regne mateix»14
. 

El germen i el començament del Regne són «el petit ramat» (Lc 12,32) dels qui 
Jesús ha convocat entorn d 'ell i dels quals ell mateix és el pastor15

. Són la 

l. Cf. St. Epifani, haer. l, l, 5. 2. Cf. Climent d'Alexandria, paed. l, 6. 3. Cf. LG 9; 13; 
16. 4. Cf. Gn 12,2; 15,5-6. 5. Cf. Ex 19,5-6; Dt 7,6. 6. Cf. Is 2,2-5; Mi 4,1-4. 7. Cf. Os l; Is 
1,2-4; Jr 2; etc. 8. Cf. Jr 31,31-34; Is 55,3. 9. Cf. LG 9. 10. Cf. LG 3; AG 3. 11. Cf. LG 
5. 12. Cf. LG 3. 13. Cf. LG 5. 14. Cf. Ibid. 15. Cf. Mt 10,16; 26,31; Jn 10,1-21. 
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veritable família de Jesús1. Als qui ha aplegat així entorn d'ell, Jesús els ha 
ensenyat una «manera d'actuar» nova i una pregària pròpia2

. 

765. Jesús, el Senyor, ha dotat la seva comunitat d'una estructura que perse
verarà fins al ple acabament del Regne. Hi ha d'antuvi l'elecció dels Dotze amb 
Pere com a cap3

• Representant les dotze tribus d'Israel4, són les pedres fona
mentals de la novaJerusalem5

. Els Dotze6 i els altres deixebles7 participen de 
la missió del Crist, del seu poder, però també de la seva sort8

. Amb tots aquests 
actes, el Crist prepara i edifica la seva Església. 

766. Però l 'Església va néixer principalment del do total del Crist per la 
nostra salvació, anticipat en la institució de l'Eucaristia i realitzat a la creu. «El 
començament i el creixement de l'Església se signifiquen amb la sang i l'aigua 
que brollen del costat obert de Jesús crucificat»9

. «Perquè del costat del Crist 
adormit a la creu ha nascut l'admirable sagrament que és tota l'Església» 10

• 

«Així com Eva va ser formada d'una costella d'Adam adormit, també l'Església 
va néixer del cor traspassat del Crist mort a la creu» 11

. 

L'Església, manifestada per l'Esperit Sant 

767. «Un cop acabada en aquest món l'obra que el Pare havia encarregat al 

1691 
2558 

860 
551 

813 
610, 1340 

617 

478 

seu Fill, el dia de Pentecosta, l'Esperit Sant fou enviat per santificar l'Església 731 
incessantment»12

. Llavors «l'Església es manifestà públicament davant la multi-
tud i començà la difusió de l'Evangeli amb la predicació» 13

. Perquè l'Església 
és «convocació» de tots els homes a la salvació, és també, per la seva naturale- 849 
sa, missionera enviada pel Crist a totes les nacions per fer deixebles14

. 

768. Per complir la seva missió, l'Esperit Sant «equipa i dirigeix l'Església 
gràcies a la diversitat dels dons jeràrquics i carismàtics» 15

. «Així l'Església, pro
veïda amb els dons del seu Fundador i guardant fidelment els seus manaments 
de caritat, humilitat i abnegació, rep la missió d'anunciar i d'establir enmig de 
totes les nacions el Regne del Crist i de Déu, i en constitueix el germen i l'inici 541 
aquí a la terra»16

. 

L 'Església, consumada en la glòria 

769. «L'Església (. .. ) només trobarà la seva consumació en la glòria del 
cel» 17

, a l'hora del retorn gloriós del Crist. Fins aleshores «l'Església fa camí a 671 
través de les persecucions del món i els consols de Déu» 18

• Sap que en aquest 
món hi és com en exili, lluny del Senyor19 i aspira a la plenitud de l'adveni- 2818 

l . Cf. Mt 12,49. 2. Cf. Mt 5-6. 3. Cf. Me 3,14-15. 4. Cf. Mt 19,28; Lc 22,30. 5. Cf. Ap 21,12-
14. 6. Cf. Me 6,7. 7. Cf. Le 10,1-2. 8. Cf. Mt 10,25;Jn 15,20. 9. Cf. LG 3. 10. Cf.SC 5. 11. Cf. 
St. Ambròs, Luc. 2, 85-89. 12. Cf. LG 4. 13. Cf. AG 4. 14. Cf. Mt 28,19-20; AG 2; 5-6. 15. Cf. LG 
4. 16. Cf. LG 5. 17. Cf. LG 48. 18. Cf. St. Agustí, civ. 18,51; cf. LG 8. 19. Cf. 2Co 5,6; LG 6. 



178 Primera part 

ment del Regne, «llavors que es reunirà amb el seu Rei a la glòria» 1
. La consu-

675 mació de l'Església en la glòria -i, a través d'ella, del món- no es farà sense 
grans proves. Només aleshores «tots els justos després d'Adam, des d'Abel el 

1045 just fins al darrer elegit, es reuniran a l'Església universal prop del Pare»2
• 

III. EL MISTERI DE L'ESGLÉSIA 

770. L'Església és en la història, però al mateix temps la transcendeix. Tan 
812 sols «amb els ulls de la fe»3 podem veure en la seva realitat visible alhora una 

realitat espiritual portadora de vida divina. 

L'Església, alhora visible i espiritual 

771. «Crist, únic mitjancer, constitueix i manté contínuament la seva Es-
827 glésia santa, comunitat de fe, d 'esperança i de caritat, aquí baix, damunt la 

terra, com una totalitat visible, amb la qual difon, en bé de tots, la veritat i la 
gràcia». L'Església és a la vegada: 

1880 - «societat dotada d'òrgans jeràrquics i Cos místic del Crist; 
- assemblea visible i comunitat espiritual; 

954 - Església terrenal i Església enriquida amb dons del cel». 

Aquestes dimensions constitueixen conjuntament «una sola realitat complexa, 
feta d'un doble element humà i diví» 4: 

És propi de l'Església ser a la vegada humana i divina, visible i rica de realitats 
invisibles, fervent en l'acció i ocupada en la contemplació, present en el món i 
tanmateix forastera. Però de tal manera que allò que en ella és humà s'ordena i 
se sotmet al que és diví; el que és visible, al que és invisible; el que pertany a 
l'acció, al que és propi de la contemplació; i el que és present, a la ciutat futura 
que cerquem5

. 

Humilitat! Sublimitat! Tenda de Quedar i santuari de Déu, habitació terrenal i 
palau del cel, cabana de fang i casa reial, cos mortal i temple de la llum, riota 
dels orgullosos i esposa del Crist! És negra però formosa, filles de Jerusalem, 
demacrada pel cansament i la sofrença d 'un llarg exili i tanmateix embellida 
amb agençament celestial6. 

L'Església, misteri de la unió dels homes amb Déu 

772. Dins l'Església Crist ha dut a terme i ha revelat el seu propi misteri 
518 com el fi últim del designi de Déu: «recapitular-ho tot en ell» (Ef 1,10). Sant 

Pau anomena «gran misteri» (Ef 5,32) la unió esponsal del Crist i l'Església. 

l. Cf. LG 5. 2. Cf. LG 2. 3. Cf. Catech. R. l, 10, 20. 4. Cf. LG 8. 5. Cf. SC 2. 6. Cf. St. Bernat. 
Cant. 27, 14. 
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Unida al Crist com al seu Espòs1
, l'Església esdevé ella mateixa misteri2. Con- 796 

templant el misteri de l'Església, sant Pau exclama: «Crist en vosaltres, l'espe-
rança de la glòria» ( Col 1,27). 

773. Dins l'Església, aquesta comunió dels homes amb Déu per «la cari
tat que no caducarà mai» (lCo 13,8) és el fi que governa tot allò que en 
ella és mitjà sacramental lligat a aquest món que passa3

. «La seva estructura 671 
s'ordena totalment a la santedat dels membres del Crist. I la santedat es 
valora en funció del «gran misteri» en el qual l'Esposa respon amb el do 
de l'amor al do de l'Espòs» 4. Maria ens precedeix a tots en la santedat que 972 
és el misteri de l'Església, com «l'Esposa sense màcula ni arruga» (Ef 5,27). 
I és així perquè «la dimensió mariana de l'Església precedeix la seva di
mensió petrina» 5

. 

L'Església, sagrament universal de salvació 

774. El mot grec mysterlon ha estat traduït al llatí amb dues paraules: mysterium i 
sacramentum. Segons la interpretació ulterior, el terme sacramentum expressa princi- 1075 
palment el signe visible de la realitat amagada de la salvació, indicada amb el terme 
mysterium. En aquest sentit, el Crist mateix és el misteri de la salvació: no hi ha més 
misteri que el Crist6• L'obra salvífica de la seva humanitat santa i santificadora és el 
sagrament de salvació que es manifesta i actua en els sagraments de l'Església (que les 515 
Esglésies d'Orient anomenen també «els sants misteris»). Els set sagraments són els 2014 
signes i els instruments amb què l'Esperit Sant difon la gràcia del Crist -que és el 
Cap- a l 'Església, que és el seu Cos. L 'Església conté, doncs, i comunica la gràcia 1116 
invisible que ella significa. En aquest sentit analògic l'Església s'anomena també «sagra-
ment». 

775. «L'Església és en el Crist com un sagrament, és a dir, signe i instrument 
d'íntima unió amb Déu i d'unitat de tot el llinatge humà» 7. Ser el sagrament de 
la unió íntima dels homes amb Déu: aquesta és la primera finalitat de l'Es
glésia. Com que la comunió entre els homes arrela en la unió amb Déu, l'Es-
glésia també és el sagrament de la unitat del llinatge humà. En ella, aquesta 360 
unitat ja ha començat, puix que reuneix els homes «de tota nacionalitat i de 
totes les tribus, pobles i llengües» (Ap 7,9). Al mateix temps, l'Església és 
«signe i instrument» de la plena realització d'aquesta unitat que encara ha de 
venir. 

776. Com a sagrament, l'Església és instrument del Crist. «En les seves 1088 
mans, ella és l'instrument de la redempció de tots els homeS>>8

, «el sagrament 

l. Cf. Ef 5,25-27. 2. Cf. Ef 3,9-11. 3. Cf. LG 48. 4. MD 27. 5. Cf. Ibid. 6. Cf. St. Agustí, ep. 
187, 11, 34. 7. LG l. 8. LG 9. 
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universal de la salvació» 1 amb què el Crist «manifesta i actualitza l'amor de 
Déu als homes»2

• L'Església és el «projecte visible de l'amor de Déu a la hu
manitat»3. Déu vol que «tot el llinatge humà formi un sol poble de Déu, s'u
neixi en el Cos únic del Crist i es construeixi en un sol temple de l'Esperit 
Sant»4

. 

EN RESUM 

777. La paraula «Església» significa «convocaczo». Designa l'assemblea 
dels qui la Paraula de Déu convoca a formar el poble de Déu i que, 
alimentats amb el Cos del Crist, esdevenen ells mateixos Cos del Crist. 

778. L 'Església és alhora camí i terme del designi de Déu: prefigurada en la 
creació, preparada a l'Antiga Aliança, fundada amb les paraules i les 
accions de Jesucrist, realitzada per la seva creu redemptora i per la 
seva Resurrecció, l'Església es manifesta com a misteri de salvació per 
l'efusió de l'Esperit Sant. Serà consumada en la glòria del cel com 
l'assemblea de tots els rescatats de la terra5

. 

779. L'Església és alhora visible i espiritual, societat jeràrquica i Cos místic 
del Crist. És unaJormada d 'un doble element humà i div{ Aquest és el 
misteri de l'Església que només la fe pot acollir. 

780. L 'Església és en aquest món el sagrament de la salvació, el signe i 
l'instrument de la comunió de Déu i dels homes. 

PARÀGRAF 2 L'Església: poble de Déu, Cos del Crist, Temple de l'Esperit Sant 

I. L'ESGLÉSIA, POBLE DE DÉU 

781. «En tot temps i a tot arreu és agradable a Déu qualsevol que li és fidel i 
practica la justícia. Déu, però, ha volgut santificar i salvar els homes no separa
dament, sense cap connexió els uns amb els altres, sinó que els ha constituïts 
en un poble que el reconegués de veritat i el servís santament. Així, doncs, 
s'escollí la comunitat d'Israel com a poble seu, amb el qual va fer una aliança i 
el va instruir de mica en mica( .. .). Tanmateix tot això s'esdevingué en prepara
ció i figura d'aquella nova i perfecta aliança que s'havia de concloure en el 
Crist ( .. . ). El Ci:ist va instituir aquesta Nova Aliança, això és, el Nou Testament 
segellat amb la seva sang, invitant una multitud d'entre els jueus i els pagans a 
formar una unitat, no pas segons la carn, sinó en l'Esperit»6

. 

1. LG 48. 2. GS 45, § 1. 3. Pau VI, discurs del 21 de juny de 1973. 4. AG 7; cf. LG 17. 5. Cf. 
Ap 14,4. 6. LG 9. 
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Les característiques del poble de Déu 

782. El poble de Déu té unes característiques que el distingeixen netament 871 
de tots els grups religiosos, ètnics , polítics o culturals de la història: 

- És el poble de Déu: Déu no és propi i exclusiu de cap poble, però s'ha 2787 
adquirit un poble d 'entre aquells que abans no formaven cap poble: «un 
llinatge escollit, un sacerdoci reial , una nació santa» (lPe 2,9). 

- Hom esdevé membre del poble de Déu no per naixement físic, sinó pel 1267 
«naixement de dalt», «de l'aigua i de l'Esperit» 0n 3,3-5) , és a dir, per la fe 
en el Crist i el baptisme. 

- Aquest Poble té per Cap Jesucrist (Ungit, Messies): pel fet que la mateixa 695 
unció, l'Esperit Sant, circula del Cap vers el Cos, és el «Poble messiànic». 

- La condició d'aquest Poble és la dignitat de la llibertat dels fills de Déu: en 1 741 
els cors, com en un temple, hi resideix l'Esperit Sant. 

- La seva llei és el manament nou d '«estimar com el Crist ens ha estimat»1
. 1972 

Aquesta és la llei nova de l'Esperit Sant (Rm 8,2; Ga 5,25) . 

- La seva missió és ser la sal de la terra i la llum del món2
• «Constitueix per a 849 

tots els homes el germen més fort d 'unitat, d'esperança i de salvació». 

- El seu destí, per últim, és «el Regne de Déu començat a la terra per Déu 769 
mateix, Regne que ha d 'eixamplar-se més i més, fins que, a la fi del temps, 
l'acabarà Déu mateix»3. 

Un Poble sacerdotal, profètic i reial 

783. Jesucrist és el qui el Pare ha ungit de l'Esperit Sant i l'ha constituït 436 
«Sacerdot, Profeta i Rei». El poble de Déu tot plegat participa d 'aquestes tres 
funcions del Crist i porta les responsabilitats de la missió i del servei que en 873 
deriva4. 

784. Quan entrem al poble de Déu per la fe i el baptisme, rebem part en la 
vocació única d 'aquest Poble: la seva vocació sacerdotal. «Crist, el Senyor, 1268 
gran sacerdot pres d'entre els homes, ha fet del nou Poble "un reialme i sacer-
dots per al seu Déu i Pare". Els batejats, en efecte, per la regeneració i la unció 
de l 'Esperit Sant, són consagrats per ser una habitació espiritual i un sacerdo- 1546 
ei sant»5

• 

785. «El Poble sant de Déu participa també de la funció profètica del Crist». 
Sobretot, pel sentit sobrenatural de la fe en la totalitat del Poble, laics i jerar- 92 

l. Cf. Jn 13,34. 2. Cf. Mt 5,13-16. 3. LG 9. 4. Cf. RH 18-21. 5. LG 10. 
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quia, quan «s'adhereix indefectiblement a la fe transmesa als sants una ve
gada per sempre»1, aprofundeix en la seva intel·ligència i esdevé testimoni 
del Crist en aquest món. 

786. El poble de Déu participa, finalment, de la funció reial del Crist. El 
Crist exerceix la seva reialesa atraient els homes per la seva mort i la seva 
Resurrecció2

• El Crist, Rei i Senyor de l'univers, va fer-se el servidor de tots; 
2449 «no va venir a ser servit, sinó a servir i a donar la vida en rescat per una 

multitud» (Mt 20,28). Per al cristià, «regnar és servir-lo»3
, particularment «en 

2443 els pobres i els qui pateixen, en els quals l'Església reconeix la imatge del seu 
Fundador pobre i sofrent»4

. El poble de Déu realitza la seva «dignitat reial» 
vivint d 'acord amb aquesta vocació de servir amb el Crist. 

El signe de la creu fa reis tots els regenerats en el Crist, la unció de l'Esperit Sant 
els consagra com a sacerdots, per tal que, deixant a part el servei particular del . 
nostre ministeri, tots els cristians espirituals i amb ús de raó es reconeguin 
membres d 'aquest llinatge reial i participin de la funció sacerdotal. Què hi ha 
de més reial per a l'ànima que governar el seu cos en la submissió a Déu? Què 
hi ha també de més sacerdotal que consagrar al Senyor una consciència pura i 
oferir-li damunt l'altar del cor les víctimes sense màcula de la pietat?5 

II. L'ESGLÉSIA, COS DEL CRIST 

L'Església és comunió amb Jesús 

787. Des del principi, Jesús va associar els deixebles a la seva vida6
. Els 

revelà el misteri del Regne7
• Els donà part a la seva missió, a la seva alegria8 i 

als seus sofriments9
• Jesús parla d 'una comunió encara més íntima entre ell i 

els qui el segueixen: «Resteu en mi i jo en vosaltres(. .. ). Jo sóc el cep i vosal-
755 tres les sarments» Jo 15,4-5). Anuncia una comunió misteriosa i real entre el 

seu cos i el nostre: «Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo 
en ell» (Jn 6,56). 

788. Quan la seva presència visible els va ser retirada, Jesús no va deixar 
orfes els deixebles10

. Els va prometre que estaria amb ells fins a la fi del temps11 

i els envià el seu Esperit12
• La comunió amb Jesús encara es tornà en alguns 

690 aspectes més intensa. «Comunicant el seu Esperit als seus germans, que ell 
reuneix de totes les nacions, els ha constituït místicament com el seu Cos» 13

. 

789. La comparació de l'Església amb el cos il·lumina el lligam íntim entre 
l'Església i el Crist. L'Església no solament s 'ha reunit entorn del Crist: s'ha 

l. LG 12. 2. Cf. Jn 12,32. 3. LG 36. 4. LG 8. 5. Cf. St. Lleó el Gran, serm. 4, l. 6. Cf. Me 
1,16-20; 3,13-19. 7. Cf. Mt 13,10-17. 8. Cf. Lc 10,17-20. 9. Cf. Lc 22,28-30. 10. Cf. Jn 
14,18. 11 . Cf. Mt 28,20. 12. Cf. Jn 20,22; Ac 2,33. 13. LG 7. 
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unificat en ell en el seu Cos. Tres aspectes de l'Església com a Cos del Crist cal 521 
subratllar especialment: la unitat de tots els membres entre ells per la unió 
amb el Crist; el Crist Cap del Cos; l'Església Esposa del Crist. 

«Un sol Cos» 

790. Els creients que responen a la Paraula de Déu i esdevenen membres 947 
del Cos del Crist, s'uneixen estretament al Crist. «En aquest Cos, la vida del 
Crist es difon a través dels creients, que els sagraments, d 'una manera miste-
riosa i real uneixen al Crist sofrent i glorificat»1

. Això és veritat, sobretot, del 1227 
baptisme, pel qual ens unim a la mort i a la Resurrecció del Crisr, i de l 'Euca-
ristia, per la qual, «participant realment del Cos del Crist», «som elevats a la 1329 
comunió amb ell i entre nosaltres»3

. 

791. La unitat del cos no aboleix la diversitat dels membres. «En l'edificació 
del Cos del Crist regna una diversitat de membres i de funcions. Únic és 814 
l'Esperit que distribueix els dons variats pel bé de l'Església a la mesura de les 
seves riqueses i de les exigències dels serveis». La unitat del Cos místic pro- 1937 
dueix i estimula la caritat entre els fidels: «Quan un membre pateix, tots els 
membres pateixen; quan un membre és honorat, tots els membres s'alegren 
amb ell» 4. En fi, la unitat del Cos místic venç totes les divisions humanes: «Tots 
els qui heu estat batejats en el Crist heu estat revestits del Crist. No hi ha jueu 
ni grec, no hi ha esclau ni lliure, no hi ha home ni dona, sou un de sol en el 
CristJesús» (Ga 3,27-28). 

«D'aquest Cos, el Crist n'és el Cap» 

792. Crist «és el Cap del Cos que és l'Església» (Col 1,18). És el Principi de 669 
la creació i de la redempció. Elevat a la glòria, «té en tot la primacia» ( Col 
1,18), principalment sobre l'Església, per mitjà de la qual estén el seu Regne 1119 
sobre totes les coses: 

793. Ens ha unit a la seva Pasqua: tots els membres s'han d'esforçar a 661 
assemblar-se-li «fins que el Crist sigui format en tots» (Ga 4,19). «Amb aques-
ta finalitat som introduïts als misteris de la seva vida, ( ... ) associats als seus 519 
sofriments com el cos al cap, units a la seva passió per ser units a la seva 
glòria»5. 

794. Ell procura el nostre creixement6. Per fer-nos créixer cap a ell, el nos- 872 
tre Cap7

, el Crist disposa en el seu Cos -l'Església- els dons i els serveis amb 
què nosaltres ens ajudem mútuament en el camí de la salvació. 

l. LG 7. 2. Cf. Rm 6,4-5. 3. LG 7. 4. LG 7. 5. LG 7. 6. Cf. Col 2,19. 7. Cf. Ef 4,11-16. 
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695 795. El Crist i l'Església són el «Crist total» {Christus totus). L'Església és una 
amb el Crist. Els sants tenen una consciència molt viva d'aquesta unitat: 

Felicitem-nos, doncs, i donem gràcies pel que hem arribat a ser: no solament 
cristians sinó el Crist mateix. Compreneu, germans, la gràcia que Déu ens ha 
fet donant-nos el Crist com a Cap? Admireu-vos i alegreu-vos. Hem esdevingut 
el Crist. En efecte, si ell és el Cap i nosaltres som els membres, l'home tot 
sencer és ell i nosaltres ( ... ). La Plenitud del Crist és,per tant, el Cap i els 
membres. I, què vol dir el Cap i els membres? El Crist i l'Església1

. 

El nostre Redemptor s'ha mostrat com una sola i idèntica persona amb l'Es
glésia que ell ha assumit2

. 

147 4 Cap i membres, una sola i una mateixa persona mística, per dir-ho així3. 

Una paraula de santaJoana d'Arc als seus jutges resumeix la fe dels sants doc
tors i expressa el bon sentit del creient: «De Jesucrist i de l'Església, em sem
bla que són un i que sobre això no hi ha dificultat» 4. 

L'Església és l'Esposa del Crist 

796. La unitat del Crist i de l'Església, Cap i membres del Cos, implica tam
bé la distinció d'ambdós en una relació personal. Aquest aspecte sovint és 

757 expressat amb la imatge de l'espòs i l'esposa. El tema del Crist Espòs de l'Es-
219 glésia ha estat preparat pels profetes i anunciat per Joan Baptista5

. El Senyor 
mateix s'ha designat com «l'Espòs» (Me 2,19)6. L'Apòstol descriu l'Església i 

772 cada fidel, membre del seu Cos, com una esposa «presentada» al Crist, Senyor, 
1602 per tal de ser amb ell un sol Esperit7. L'Església és l'Esposa immaculada de 
1616 l'Anyell immaculat'\ que el Crist estima. Per ella s'ha lliurat «a fi de santificar

la» (Ef 5,26), se l'ha associada amb una aliança eterna i mai no deixa de tenir-
ne cura com del seu propi Cos9. 

Vet aquí el Crist total, Cap i Cos, un de sol format de molts.( ... ) Sia el Cap qui 
parla, sien els membres, és el Crist qui parla. Parla quan s'expressa com a Cap 
(ex persona Capitis) i quan s'expressa com a Cos (ex persona Corporis), segons 
que està escrit: «Seran dos en una sola carn. Aquest misteri és gran. Vull dir en 
relació amb el Crist i l'Església» (Ef 5,31-32). I el Senyor mateix a l'Evangeli 
diu: «Ja no són dos, sinó una sola carn» (Mt 19,6). Com heu vist, hi ha dues 
persones diferents, però no en fan més que una en la unió conjugal( ... ). Com 
a Cap es diu Espòs, com a Cos es diu Esposa10

• 

Ill. L'ESGLÉSIA, TEMPLE DE L'ESPERIT SANT 

813 797. «Allò que el nostre esperit -vull dir l'ànima- és per als nostres 
membres, l'Esperit Sant ho és per als membres del Crist, per al Cos del Crist, 

l . St. Agustí, ev.Jn. 21,8. 2. St. Gregori el Gran, mor. praef. l, 6, 4. 3. Cf. St. Tomàs d'A., s. th. 3, 
48,2,adl. 4. Joanad'Arc,proc. 5. Cf.Jn3,29. 6. Cf.Mt22,l·l4;25,1-13. 7. Cf.1Co6,15-17; 
2Co 11,2. 8. Cf. Ap 22,17; Ef 1,4; 5,27. 9. Cf. Ef 5,29. 10. St. Agustí, Psal. 74, 4. 
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vull dir l'Església»1. «Cal atribuir a l'Esperit del Crist, com a un principi ama
gat, que totes les parts del Cos estiguin unides, tant entre elles com amb el seu 
Cap suprem, ja que resideix tot sencer en el Cap, tot sencer en el Cos i tot 
sencer en cadascun dels membres»2

, L'Esperit Sant fa, de l'Església, «el Tem-
ple del Déu vivent» (2Co 6,16)3: 586 

A l'Església ha estat confiat el do de Déu, ( .. .). En ella ha estat dipositada la 
comunió amb el Crist, és a dir, l'Esperit Sant, arres de la incorruptibilitat, 
confirmació de la nostra fe i escala de la nostra ascensió a Déu (. . .). Perquè allí 
on hi ha l'Església, hi ha també l'Esperit de Déu, i on hi ha l'Esperit de Déu hi 
ha l'Església i totes les gràcies4. 

798. L'Esperit Sant és «el prinèipi de tota acció vital i verament saludable en 737 
cadascuna de les diverses parts del Cos»5. L'Esperit opera de moltes maneres 1091-1109 
l'edificació de tot el Cos en la caritat6

: per la Paraula de Déu, «que té el poder 
de construir l'edifici» (Ac 20,32), pel baptisme amb què forma el Cos del 
Crist7; pels sagraments, que fan créixer i guareixen els membres del Crist; per 
«la gràcia concedida als apòstols, que té el primer lloc entre els seus dons» 8

; 

per les virtuts, que fan actuar segons el bé; finalment, per les múltiples gràcies 
especials (anomenades «carismes»), amb què fa que els fidels esdevinguin 791 
«aptes i disponibles per a assumir els diversos càrrecs i oficis que serveixen 
per a renovar i edificar millor l'Església»9

• 

Els carismes 

799. Extraordinaris o simples i humils, els carismes són gràcies de l'Esperit 951, 2003 
Sant que, directament o indirectament, tenen una utilitat eclesial, ja que s'or-
denen a l'edificació de l'Església, al bé dels homes i a les necessitats del món. 

800. Els carismes s'han d'acollir amb agraïment per aquell que els rep, 
però també per tots els membres de l'Església. Són una meravellosa riquesa 
de gràcia per a la vitalitat apostòlica i per a la santedat de tot el Cos del Crist. 
Així és mentre es tracti de dons que provenen veritablement de l'Esperit Sant i 
s'exerceixin amb plena conformitat als impulsos autèntics d'aquest mateix Es-
perit, és a dir, segons la caritat, veritable mesura dels carismes10

. 

801. En aquest sentit es veu sempre necessari el discerniment dels caris-
mes. Cap carisma no dispensa de la referència a la submissió als pastors de 894 
l'Església. «A ells pertoca especialment, no apagar l'Esperit, sinó provar de 
totes les maneres de retenir el que és bo» 11

, a fi que els carismes contribuei- 1905 
.. , xin, amb llur diversitat i complementaritat, al «bé comú» (lCo 12,7)12

• 

l. St. Agusú, serm. 267,4. 2. Pius Xll, enc. «Mystici Corporis: DS 3808. 3. Cf lCo 3,16-17; Ef 
2,21. 4. St.Ireneu,haer.3,24,1. 5. PiusXIl,enc.«MysticiCorporis»:DS3808. 6. Cf.Ef4,16. 7. Cf. 
lCo 12,13. 8. LG 7. 9. LG 12; cf. M 3. 10. Cf. Cf. lCo 13. 11. LG 12. 12. Cf. LG 30; CL 24. 
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EN RESUM 

802. Jesucrist «es donà a si mateix per nosaltres, a fi de rescatar-nos de tota 
iniquitat, i purificar-se per a ell un Poble possessió seva» (Tt 2, 14). 

803. « Vosaltres sou un llinatge escollit, un sacerdoci reial, una nació san
ta, un poble adquirit» (l Pe 2,9). 

804. Entrem al poble de Déu per la fe i el baptisme. «Tots els homes són 
cridats a formar part del poble de Déu» 1, perquè, en el Crist, «els ho
mes constitueixin una sola família i un sol poble de Déu»2

. 

805. L'Església és el Cos del Crist. Per l'Esperit Sant i la seva acció en els 
sagraments, sobretot l'Eucaristia, el Crist mort i ressuscitat constitueix 
la comunitat dels creients com el seu Cos. 

806. Dintre la unitat d'aquest Cos, hi ha diversitat de membres i de fun
cions. Tots els membres estan lligats els uns amb els altres, particular
ment amb els qui pateixen, són pobres i perseguits. 

807. L 'Església és el Cos del qual Crist és el Cap. Viu d 'ell, en ell i per ell, i el 
Crist viu amb ella i en ella. 

808. L'Església és l'Esposa del Crist. El Crist l'ha estimada, i s'ha lliurat per 
ella. L 'ha purificada amb la seva sang N'ha fet la Mare fecunda de tots 
els fills de Déu. 

809. L'Església és el Temple de l'Esperit Sant. L'Esperit és com l'ànima del 
Cos místic, principi de la seva vida, de la unitat en la diversitat i de la 
riquesa dels seus dons i carismes. 

810. «Així l'Església universal apareix com «un Poble que treu la seva uni
tat del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant»»3. 

PARÀGRAF 3 L'Església és una, santa, catòlica i apostòlica 

811. «De l'Església única del Crist, professem en el Símbol que és una, san-
750 ta, catòlica i apostòlica» 4. Aquests quatre atributs, inseparablement lligats entre 

ells5
, indiquen uns trets essencials de l'Església i de la seva missió. No se'ls ha 

832, 865 donat ella mateixa. El Crist, per l'Esperit Sant, ha concedit a la seva Església de 
ser una, santa, catòlica i apostòlica, i ell també la crida a realitzar cada una 
d'aquestes qualitats. 

812. Només la fe pot reconèixer que l'Església té aquestes propietats de la 
seva font divina. Però les seves manifestacions històriques són signes que par-

l. LG 13. 2. AG l. 3. LG 4, citant sant Cebrià. 4. LG 8. 5. Cf. DS 2888. 
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Ien també clarament a la raó humana. «L'Església, recorda el Concili Vaticà I, 156, 770 
per raó de la seva santedat, de la seva unitat catòlica, de la seva constància 
infrangible, és ella mateixa un motiu de credibilitat gran i perpetu, i una prova 
irrefragable de la seva missió divina» 1. 

I. L'ESGLÉSIA ÉS UNA 

«El misteri sagrat de la unitat de l'Església» 2 

813. L 'Església és una per raó de la seva font: «L'exemple suprem i el prin- 172 
cipi d'aquest misteri és la unitat d 'un sol Déu en la Trinitat de les Persones,Pa-
re i Fill en l'Esperit Sant»3. L'Església és una per part del seu Fundador: «Car el 766 
Fill encarnat en persona va reconciliar tots els homes amb Déu per la seva 
creu, i restablí la unitat de tots en un sol Poble i en un sol Cos» 4. L'Església és 
una per part de la seva «ànima»: «L'Esperit Sant, que habita en els creients i 797 
omple tota l'Església i la governa, realitza aquesta admirable comunió dels 
fidels i els uneix tots tan íntimament que esdevé el principi de la unitat de 
l'Església» 5

. Ser una pertany a l'essència de l'Església: 

Quin misteri més sorprenent! Hi ha un sol Pare de l 'univers, un sol Logos de 
l'univers i també un sol Esperit Sant, pertot arreu idèntic; hi ha igualment una 
sola verge que arriba a ser mare, i em plau d'anomenar-la Església6. 

814. Des del principi, aquesta Església una es presenta, tanmateix, amb una 
gran diversitat que prové alhora de la diversitat dels . dons de Déu i de la 
multiplicitat de les persones que els reben. En la unitat del poble de Déu 
s'apleguen les diversitats dels pobles i de les cultures. Entre els membres de 
l'Església hi ha una diversitat de dons, de càrrecs, de condicions i de maneres 
de viure; «dintre la comunió de l'Església hi ha legítimament Esglésies particu
lars, que tenen tradicions pròpies» 7. La gran riquesa d'aquesta diversitat no 
s'oposa a la unitat de l'Església. Però el pecat i el pes de les seves conseqüèn-
cies amenacen constantment el do de la unitat. Així l'Apòstol ha d 'exhortar a 
«guardar la unitat de l'Esperit amb el vincle de la pau» (Ef 4,3). 

815. Quins són aquests vincles de la unitat? «Per damunt de tot la caritat, 
que és el vincle de la perfecció» (Col 3,14). Però la unitat de l'Església pelegri
na està assegurada també pels vincles visibles de comunió: 
- la professió d 'una sola fe rebuda dels apòstols; 
- la celebració comuna dels culte diví, sobretot dels sagraments; 
- la successió apostòlica pel sagrament de l'orde, dins la concòrdia fraternal 

de la família de Déu8
. 

l. DS 3013. 2. UR 2. 3. UR 2. 4. GS 78, § 3. 5. UR 2. 6. Sant Climent d'Alexandria paed. 
1,6. 7. LG 13. 8. Cf. UR 2; LG 14; CIC, can. 205. 

791, 873 

1202 

832 

1827 
830,837 
173 
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816. «L'única Església del Crist ( ... ) és aquella que el nostre Salvador, des
prés de la seva Resurrecció, confià a Pere perquè en fos el pastor. La confià a 
ell i als apòstols per propagar-la i dirigir-la( ... ). Aquesta Església com a societat 
constituïda i organitzada eú el món perdura en (subsistit in) l'Església catòlica 
governada pel successor de Pere i els bisbes en comunió amb ell» 1

: 

El decret sobre l'ecumenisme del Concili Vaticà II explícita: «Només amb l'Es
glésia catòlica del Crist, que constitueix el mitjà general de la salvació, pot 
assolir-se la plenitud dels mitjans salvadors. Creiem que el Senyor va confiar 
tots els béns de la Nova Aliança únicament al Col·legi apostòlic presidit per 
Pere, a fi de constituir un sol Cos del Crist a la terra, al qual han d'incorporar
se plenament tots els qui ja d'alguna manera pertanyen al poble de Déu»2

. 

Les ferides de la unitat 

817. De fet, «ja en els orígens van néixer divisions en aquesta sola i única 
Església de Déu, les guals condemna l'Apòstol greument. Però, durant els 
darrers segles, han tingut lloc divisions més considerables i grans comunitats 
s'han separat de la plena comunió de l'Església catòlica, de vegades amb culpa 

2089 dels homes d'ambdues bandes»3
. Les ruptures que fereixen la unitat del Cos 

del Crist ( cal distingir l'heretgia, l'apostasia i el cisma4
) no es fan, certament, 

sense els pecats dels homes: 

On hi ha el pecat, hi ha també la multiplicitat, el cisma, l'heretgia i el conflicte. 
En canvi, on hi ha la virtut, allí hi ha també la unitat que fa que tots els creientS 
tinguin un sol cor i una sola ànima5. 

818. Els qui neixen avui en comunitats sortides d'aquestes ruptures «i re
ben la fe en el Crist no poden ser acusats de pecat de separació, i l'Església 

1271 catòlica els abraça amb reverència i amor fraternals( .. . ). Justificats per la fe en 
el baptisme, s'incorporen al Crist, i per això amb raó s'honoren amb el nom 
de cristians i els fills de l'Església catòlica amb justícia els reconeixen com a 
germans en el Senyor»6

. 

819. A més, fora dels límits visibles de l'Església catòlica «hi ha molts ele
ments de santificació i de veritat7: «la paraula de Déu escrita, la vida de la 
gràcia, la fe, l'esperança i la caritat i els altres dons interiors de l'Esperit Sant i 
elements visibles» 8• L'Esperit del Crist se serveix d'aquestes Esglésies i comu
nitats eclesials com de mitjans de salvació. La força els ve de la plenitud de 
gràcia i de veritat que el Crist ha confiat a l'Església catòlica. Tots aquests béns 
provenen del Crist i condueixen a ell9: demanen d'ells mateixos «la unitat 
catòlica» 10

. 

l. LG 8. 2. UR 3. 3. UR 3. 4. Cf. CIC, can. 751. 5. Cf. Orígenes, hom. in Ezech. 9, l. 6. UR 
3. 7. LG 8. 8. UR 3; cf LG 15. 9. Cf. UR 3. 10. LG 8. 
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Vers la unitat 

820. La unitat, «Crist des del començament la va donar a la seva Església, i 
creiem que subsisteix inamissiblement en l'Església catòlica, i confiem que 
anirà creixent cada dia més fins a la fi dels segles» 1

. El Crist dóna cada dia a la 
seva Església el do de la unitat, però l'Església cada dia ha de pregar i treballar 
per mantenir, reforçar i refer la unitat que el Crist vol per a ella. Per això Jesús 
mateix va pregar a l'hora de la seva passió per la unitat dels seus deixebles: 2748 
«Que tots siguin u; com vós, Pare, sou en mi i jo en vós, perquè siguin perfec-
tament u, i el món conegui que vós m'heu enviat» Qn 17,21). El desig de 
retrobar la unitat de tots els cristians és un do del Crist i una crida de l'Esperit 
Sant2

• 

821. Per tal de respondre-hi adequadament, calen: 

- una renovació permanent de l'Església i una fidelitat més gran a la seva vocació. 
Aquesta renovació és el motor del moviment cap a la unitat3; 

- la conversió del cor «per tal de viure més fidelment segons l'Evangeli» 4, perquè és 827 
la infidelitat dels membres al do del Crist allò que causa les divisions; 

- la pregària en comú, «ja que la conversió del cor i la santedat de vida, unides a les 2791 
pregàries públiques i privades per la unitat dels cristians, s'han de mirar corn l'àni-
ma de tot ecumenisme i amb tot dret es poden anomenar ecumenisme espiritual»5; 

- la coneixença recíproca i fraterna6
; 

- laformació ecumènica dels fidels i especialment dels preveres7
; 

- el diàleg entre els teòlegs i les trobades entre els cristians de diferents Esglésies i 
cornunitats8

; 

- la col·laboració entre els cristians en els diversos dominis del servei dels hornes9. 

822. L'afany de realitzar la unió «l'ha de tenir tota l'Església, fidels i pas
tors»10. Però cal també «tenir consciència que aquest projecte sagrat, la recon
ciliació de tots els cristians en la unitat d'una sola i única Església del Crist, 
supera les forces de les capacitats humanes». Per això posem tota la nostra 
esperança en la pregària del Crist per l'Església, en l'amor del Pare envers 
nosaltres, i en el poder de l'Esperit Sant» 11

. 

II. L'ESGLÉSIA ÉS SANTA 

823. «L'Església( ... ) als ulls de la fe és indefectiblement santa. El Crist, Fill 
de Déu, que amb el Pare i l'Esperit és proclamat «l'únic sant», ha estimat 
l'Església com la seva Esposa. Es va lliurar per ella a fi de santificar-la. Se l'ha 459 

l. UR 4. 2. UR l. 3. Cf. UR 6. 4. Cf. UR 7. 5. UR 8. 6. Cf. UR 9. 7. Cf. L'R 10. 8. Cf. UR 
4; 9; 11. 9. Cf. UR 12: 10. UR 5. 11. UR 24. 
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unida com el seu Cos i l'ha omplerta del do de l'Esperit Sant a glòria de Déu1. 
L'Església, doncs, és «el Poble sant de Déu»2

, i els seus membres són anome
nats «sants»3. 

824. L'Església unida al Crist, és santificada per ell. Per ell i en ell, esdevé 
també santificant. «Totes les obres de l'Església tendeixen, com al seu fi, a la 
santificació dels homes en el Crist i a la glorificació de Déu» 4• Ha estat confia
da a l'Església «la plenitud dels mitjans de salvació»5. En ella «adquirim la 
santedat per la gràcia de Déu»6

. 

825. «Damunt la terra, l'Església està dotada d'una santedat autèntica, però 
imperfecta>/. En els seus membres, la santedat perfecta encara cal adquirir-la. 
«Proveïts de mitjans de salvació tan abundosos i tan grans, tots els qui creuen 
en el Crist, qualssevol que siguin llur condició i estat de vida, són cridats per 
Déu, cadascun pel seu camí, a una santedat la perfecció de la qual és la matei- · 
xa del Pare» 8• 

826. La caritat és l'ànima de la santedat, a la qual tots són cridats: «Ella 
dirigeix tots els mitjans de santificació, els dóna la seva ànima i els condueix al 
seu fi» 9

. 

He comprès que, si l'Església té un cos compost de diversos membres, el més 
necessari, el més noble de tots no li manca de cap manera. He comprès que 
l 'Església té un cor, i que aquest cor CREMA D '/2.WOR. He comprès que només 
l'Amor pot fer actuar els membres de l'Església, que si l'Amor s'apagués, els 
apòstols ja no anunciarien l'Evangeli, els màrtirs refusarien de vessar la sang 
( ... ). He comprès que l'MIOR INCLOU TOTES LES VOCACIONS, QUE L'/2.WOR 
HO ÉS TOT, QUE S'ESTÉN A TOTS ELS TEMPS I A TOTS ELS LLOCS (.J EN UNA 
PARAULA, QUE L '/2.WOR ÉS ETERN/10 

827. «Crist és sant, innocent, sense taca. Va venir únicament per expiar els 
pecats del poble, no va conèixer el pecat. Però l'Església, que té dintre seu 
pecadors, és a l'alhora santa i cridada a purificar-se. Persevera constantment en 
el seu esforç de penitència i de renovació» 11

. Tots els membres de l'Església 
-inclosos els seus ministres- s'han de reconèixer pecadors12

. En tots, el jull 
del pecat es troba encara barrejat amb el bon gra de l'Evangeli fins a la fi del 
temps13

. L'Església, doncs, reuneix pecadors guanyats per la salvació del Crist, 
que cada dia fan camí cap a la santificació: 

L'Església és santa, però té pecadors al seu interior. No té altra vida que la de la 
gràcia. Si els seus membres la viuen, se santifiquen. Si se n'aparten, cauen en 
el pecat i els desordres i li impedeixen que brilli la seva santedat. Per això 

l. LG 39. 2. LG 12. 3. Cf. Ac 9,13; lCo 6,1; 16,1. 4. SC 10. 5. UR 3. 6. LG 48. 7. LG 
48. 8. LG 11. 9. LG 42. 10. Sta. Teresa de l'Infant Jesús, ms. autob. B 3v. 11. LG 8; cf. UR 3; 
6. 12. Cf. l]n 1,8-10. 13. Cf. Mt 13,24-30. 
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pateix i fa penitència per aquestes faltes, sobre les quals té poder i pot guarir 
els seus fills amb la sang del Crist i el do de l'Esperit Sant1. 

828. Quan canonitza alguns fidels, és a dir, quan proclama solemnement 1173 
que aquests fidels han practicat les virtuts en grau heroic i han viscut amb 
fidelitat a la gràcia de Déu, l'Església reconeix el poder de l'Esperit de santedat 
que viu en ella i sosté l'esperança dels fidels donant-los models i intercessors2

. 

«Els sants i les santes sempre han estat font i origen de renovació en els 
moments més difícils de la història de l'Església» 3

. En efecte, «la santedat és la 2045 
font secreta i la mesura infal·lible de la seva activitat apostòlica i del seu impuls 
missioner» 4. 

829. «En la persona de la benaurada Verge Maria, l'Església ja arriba a la 1172 
perfecció que la fa sense màcula ni arruga. Els fidels del Crist encara viuen en 
la tensió dels esforços per créixer en santedat amb la victòria sobre la culpa: 
per això alcen els ulls cap a Maria» 5

• En ella l'Església ja és tota santa. 972 

Ill. L'ESGLÉSIA ÉS CATÒLICA 

Què vol dir «catòlica» 

830. «Catòlic» vol dir «universal» en el sentit de «segons la totalitat» o 
«segons la integritat». L'Església és catòlica en un doble sentit. És catòlica 
perquè en ella el Crist és present. «Allí on hi haJesucrist, allí hi ha l'Església 
catòlica» 6. En ella subsisteix la plenitud del Cos del Crist unit al seu Cap 7, cosa 795 
que implica que rep d'ell «la plenitud dels mitjans de salvació»8 que ell ha 815-816 
volgut: confessió de fe recta i completa, vida sacramental íntegra i ministeri 
ordenat dins la successió apostòlica. L'Església, en el sentit fonamental, era 
catòlica el dia de la Pentecosta9

, i ho serà sempre fins al dia de la Parusia. 

831. L'Església és catòlica perquè és enviada en missió pel Crist a tota la 849 
universalitat del llinatge humà10

: 

Tots els homes són cridats a formar part del poble de Déu. Per això aquest 
Poble, mantenint-se un i únic, està destinat a escampar-se per tot l'univers i a 
tots els segles, per tal que es compleixi allò que es va proposar la voluntat de 
Déu creant al principi la naturalesa humana en la unitat i decidint de reunir, 
finalment, en la unitat els seus fills dispersos( ... ). Aquest caràcter d'universali- 360 
tat que brilla sobre el poble de Déu és un do del Senyor, gràcies al qual 
l'Església catòlica, per sempre i amb eficàcia, tendeix a recapitular tota la hu
manitat amb tot allò que ella comporta de béns, sota Jesucrist, el Cap, en la 518 
unitat del seu Esperit11

. 

l. SPF 19. 2. Cf. LG 40; 48-51. 3. CL 16, 3. 4. CL 17,3. 5. LG 65. 6. St. Ignasi d 'Antioquia, 
Smyrn. 8, 2. 7. Cf. Ef 1,22-23. 8. AG 6. 9. Cf. AG 4. 10. Cf. Mt 28,19. 11. LG 13. 
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Cada Església particular és «catòlica» 

832. «L'Església del Crist és veritablement present en tots els legítims grups 
814 locals de fidels, els quals, units als seus pastors, reben també el nom d'Es

glésies (. .. ). En elles els fidels són reunits per la predicació de l'Evangeli del 
Crist, i per celebrar el misteri de la Cena del Senyor (. .. ). En aquestes comuni
tats, per petites, pobres i disperses que sovint puguin ser, el Crist hi és present, 

811 i amb el seu poder dóna unitat a l'Església, una, santa, catòlica i apostòlica» 1
. 

833. L'Església particular que és en primer lloc la diòcesi (o l'eparquia) és 
una comunitat de fidels cristians en comunió en la fe i els sagraments amb el 

886 seu bisbe, ordenat dintre la successió apostòlica 2. Aquestes Esglésies particu
lars «són formades a imatge de l'Església universal. En elles i a partir d'elles 
existeix l'Església catòlica una i única»3

• 

834. Les Esglésies particulars són plenament catòliques per la comunió 
882, 1369 amb una d 'entre elles: l'Església de Roma «que presideix en la caritat»4. 

«Amb aquesta Església, per raó del seu origen més excel·lent, ha de concor
dar-se necessàriament tota altra Església, és a dir, els fidels de pertot arreu»5

. 

«Des que el Verb encarnat davallà fins a nosaltres, totes les Esglésies cristia
nes d'arreu del món han tingut i tenen la gran Església que és aquí (Roma) 
per única base i fonament, perquè segons les promeses del Senyor, les por
tes de l'infern mai no prevaldran contra ella»6

• 

835. «L'Església universal no s'ha d'entendre com una simple suma o federació 
d'Esglésies particulars. Molt més que això, l'Església és universal per vocació i per 
missió. Arrela en una varietat de terrenys culturals, socials i humans. En cada part del 
món pren aspectes i formes d'expressió diferents» 7

• La rica varietat de disciplines 
eclesiàstiques, de ritus litúrgics, de patrimonis teològics i espirituals propis de les 

1202 Esglésies locals, «mostra molt clarament, amb la seva convergència en la unitat, la 
catolicitat de l'Església indivisa»8

• 

Qui pertany a l'Església catòlica? 

831 836. «A la unitat catòlica del poble de Déu (. .. ) tots els homes hi són cri
dats. Pertanyen a aquesta unitat sota diverses formes o hi són ordenats, tant 
els fidels catòlics com els qui, si més no, creuen en el Crist, i, en definitiva, 
tots els homes sense excepció que la gràcia de Déu crida a salvar-se»9

• 

771 837. «S'incorporen completament a la societat que és l'Església aquells qui, 
havent rebut l'Esperit del Crist, n'accepten íntegrament l'organització i tots els 

l. LG 26. 2. Cf. CD 11; CIC, can. 368-369; CCEO, can. 117, § l. 178. 311, § l. 312. 3. LG 
23. 4. St. Ignasi d'Antioquia, Rom. l, l. 5. St. Ireneu, haer. , 3, 3, 2: recordat pel Ce. Vaticà I: DS 
3057. 6. St. Màxim el Confessor, opusc. 7. EN 62. 8. LG 23. 9. LG 13. 



La professió de la fe 193 

mitjans de salvació de què és dipositària; aquells qui, formant part del seu 815 
organisme visible, pels vincles establerts per la professió de la fe, pels sagra
ments i pel règim i comunió celestials, estan adherits al Crist, que la regeix per 882 
mitjà del Papa i dels bisbes. Tanmateix, no se salva, tot i estar incorporat a 
l'Església, el qui, no perseverant en la caritat, resta materialment en el si de 
l'Església, però no pas de cor» 1

. 

838. «L'Església se sent unida per moltes raons amb aquells qui, pel fet de 
ser batejats, s'honoren amb el nom de cristians, però no professen íntegra- 818 
ment la fe o no guarden la unitat de comunió sota el successor de Pere» 2

• «Els 
qui creuen en el Crist i han rebut el baptisme degudament tenen una certa 1271 
comunió, encara que imperfecta, amb l'Església catòlica»3

. Amb les Esglésies 
ortodoxes, aquesta comunió és tan profunda «que manca molt poc per arribar 
a la plenitud, la qual cosa autoritzaria una celebració comuna de l'Eucaristia 1399 
del Senyor» 4. 

L'Església i els no-cristians 

839. «Els qui encara no han rebut l'Evangeli guarden relació amb el poble 856 
de Déu per diferents motius»5: 

La relació de l'Església amb el poble jueu. L'Església, poble de Déu de la Nova 
Aliança, reflexionant sobre el seu propi misteri, descobreix el seu vincle amb 63 
els jueus6

, «els primers a qui el Senyor Déu nostre parlà» 7. A diferència d'al-
tres religions ·no cristianes, la fe jueva ja és una resposta a la revelació de Déu 147 
en l'Antiga Aliança. Al poble jueu «pertanyen la filiació, la glòria, les aliances, la 
legislació, el culte, les promeses i també els patriarques, dels quals descendeix 
el Crist segons la carn» (Rm 9,4-5), «ja que Déu no es penedirà mai de les 
gràcies i de la vocació donades» (Rm 11,29). 

840. D'altra banda, quan considerem el futur, el poble de Déu de l'Antiga Aliança i 674 
el Nou poble de Déu tendeixen a fins anàlegs: l'espera de la vinguda (o del retorn) del 
Messies. Però, d'una banda, l'espera es refereix al retorn del Messies, mort i ressuscitat, 
reconegut com a Senyor i Fill de Déu, mentre que, de l'altra, es refereix a la vinguda 
del Messies -els trets del qual es mantenen velats- a la fi del temps. És una espera 
acompanyada del drama de la ignorància o del desconeixement de Jesucrist. 597 

841. Les relacions de l'Església amb els musulmans. «El designi salvador 
abasta també aquells que reconeixen el Creador: entre els quals cal citar, en 
primer lloc, els musulmans. Honorant-se de tenir la fe d'Abraham, adoren 
com nosaltres un sol Déu, misericordiós i jutge dels homes a la fi del món» 8• 

l. LG 14. 2. LG 15. 3. UR 3. 4. Pau VI, discurs del 14 de desembre de 1975; cf. UR 13-
18. S. LG 16. 6. Cf. NA 4. 7. MR, Divendres Sant 13: oració universal VI. 8. LG 16; cf. NA 3. 
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842. El vincle de l'Església amb les religions no cristianes és, d'antuvi, el de 
360 l'origen í el fi comuns de la humanitat: 

Totes les nacions formen una sola comunitat, totes tenen un mateix origen, 
com sigui que Déu ha fet que la superfície de la terra fos habitada de cap a cap 
per tot el llinatge dels homes. Totes tenen també un mateix fi últim, Déu, la 
providència del qual s'estén a tothom, igual que les mostres de la seva bondat i 
dels seus plans de salvació, fins que els elegits s'apleguin a la Ciutat Santa1

. 

28 843. L'Església reconeix que les altres religions «encara cerquen, enmig 
d'ombres i a través d'imatges», el Déu desconegut, però proper, ja que ens ha 

856 donat la vida a tots, bufa el seu alè a totes les coses i vol que tots els homes se 
salvin. Així l'Església considera tot el que pugui haver-hi de bo í de veritat en 
les religions «com una preparació a l'Evangeli i com un do d'aquell que il·lu
mina tot home perquè arribí a tenir la vida» 2

• 

844. Però, en el seu capteniment religiós, els homes presenten també límits 
29 i errors que desfiguren en ells la imatge de Déu: 

Però més sovint els homes, enganyats pel Maligne, s'han esvanit en llurs raona
ments i han baratat la vanitat de Déu per la mentida servint la criatura més que 
no pas el Creador, o bé, vivint i morint sense Déu en aquest món, s'exposen a 
la més gran desesperació3

. 

30 845. Per reunir de nou tots els seus fills que el pecat havia dispersat i es
garriat, el Pare ha volgut convocar tota la humanitat a l'Església del seu Fill. 
L'Església és el lloc on la humanitat ha de retrobar la unitat í la salvació. És «ei 

953 món reconciliat» 4. És «la barca que navega en aquest món al buf de l'Esperit 
Sant í amb la vela desplegada de la creu del Senyor»5. Segons una altra imatge 

1219 estimada pels Pares de l'Església, és com l'arca de Noè, que ella sola va salvar
se del diluvi6. 

161 
1257 

«Fora de l'Església no hi ha salvació» 

846. Com cal entendre aquesta afirmació tan repetida pels Pares de l'Es
glésia? Formulada d'una manera positiva, vol dir que tota salvació ve de Crist
Cap, per l'Església, que és el seu Cos: 

El sagrat Concili ( ... ) ensenya, recolzant-se en la sagrada Escriptura i en la 
Tradició, que aquesta Església en marxa és necessària per a la salvació, donat 
que solament el Crist és el Mitjancer i el camí de salvament, aquest Crist que 
se'ns fa present en el seu Cos que és l'Església. Ell, doncs, en inculcar amb 
paraules ben clares la necessitat de la fe i del baptisme, va confirmar al mateix 
temps la necessitat de l'Església, en la qual entren els homes pel baptisme com 

l. NA l. 2. LG 16; cf. NA 2; EN 53. 3. LG 16. 4. St. Agustí, serm. 96, 7, 9. 5. St. Ambròs, virg. , 
18, 118. 6. Cf. ja lPe 3,20-21. 
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per la porta. Per aquesta raó no es podrien salvar aquells homes que, sabent 
que l'Església catòlica va ser fundada per Déu per mitjà de Jesucrist com a 
necessària, amb tot, o no volguessin entrar-hi o no volguessin restar-hi1

. 

847. Aquesta afirmació no afecta els qui, sense tenir-hi ells cap culpa, des
coneixen el Crist i la seva Església: 

Els qui desconeixen sense culpa l'Evangeli del Crist i la seva Església, però 
busquen Déu amb sinceritat de cor i s'esforcen sota l'influx de la gràcia a 
complir amb obres la seva voluntat, coneguda pel dictamen de la consciència, 
poden aconseguir la salvació eterna2

• 

848. «És veritat que Déu pot, per camins coneguts d 'ell, portar a la fe «sen- 1260 

se la qual és impossible d'agradar a Déu» (He 11,6) uns homes que ignoren 
l'Evangeli sense que en tinguin cap culpa; tot i així, l'Església sent la necessitat 
i, per tant, el dret sagrat d'evangelitzar» 3 tots els homes. 

La missió, una exigència de la catolicitat de l'Església 

849. El mandat missioner. «Déu ha enviat l'Església a les nacions perquè 
sigui el sagrament universal de la salvació. Ella, doncs, obeint les ordres del 
seu Fundador, s'esforça a anunciar l'Evangeli a tots els homes» 4: «Aneu, doncs, 
convertiu tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit 
Sant, ensenyeu-los a observar tot el que us he manat. I jo estaré amb vosaltres 
dia reia dia fins a la fi del món» (Mt 28,19-20). 

850. L 'origen i el fi de la missió. El mandat missioner del Senyor té com a 
font última l'amor etern de la Santíssima Trinitat. «L'Església pelegrina és mis
sionera per la seva mateixa naturalesa, ja que té el seu origen en la missió del 
Fill i de l'Esperit Sant segons el designi de Déu Pare» 5

• El fi principal de la 
missió és fer participar els homes a la comunió que existeix entre el Pare i el 
Fill en el seu Esperit d 'amor6

. 

851. El motiu de la missió. De l'amor de Déu a tots els homes, l'Església de 
tots els temps ha tret l'obligació i la força del seu impuls missioner. «La caritat 
de Déu ens obliga ... » (2Co 5,14)7. En efecte, «Déu vol que tots els homes se 
salvin i arribin al coneixement de la veritat» (lTm 2,4). Déu vol la salvació de 
tots pels coneixement de la veritat. La salvació es troba en la veritat. Els qui 
obeeixen la moció de l'Esperit de veritat ja són en camí de salvació; però 
l'Església, a la qual aquesta veritat ha estat confiada, ha d 'anar a trobar el seu 
desig per tal d'aportar-los-la. Pel fet de creure en el designi universal de salva
ció, ha de ser missionera. 

l . LG 14. 2. LG 16; cf. DS 3866-3872. 3. AG 7. 4. AG l. 5. AG 2. 6. Cf. Joan Pau 11, RM 
23. 7. Cf. M 6; RM 11. 
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852. Els camins de la missió. «L'Esperit Sant és el protagonista de tota la 
missió eclesial» 1. Ell guia l 'Església pels camins de la missió. «Aquesta mis
sió continua i desenrotlla enllà de la història la missió del Crist mateix, que 

· fou enviat per anunciar als desventurats la Bona Nova; és seguint el mateix 
2044 camí que va seguir el Crist que, sota l'impuls de l'Esperit del Crist, l'Església 

ha d'avançar, és a dir, pel camí de la pobresa i de l'obediència, del servei i 
de la immolació de si mateixa fins a la mort, de la qual va sortir victoriós 

2473 per la seva Resurrecció» 2
• És així com «la sang dels màrtirs és llavor de 

cristians»3
. 

853. Però, enllà del seu pelegrinatge, l'Església també ha fet l'experiència de «la 
distància que separa el missatge que ella revela i la feblesa dels qui tenen encomanat 

1428 l'Evangeli»4
• Només avançant pel «camí de la penitència i de la renovació»5 i «per la 

porta estreta de la creu» 6 el poble de Déu pot estendre el Regne del Crist7. «Així com el 
2443 Crist va dur a terme l'obra de la redempció enmig de la pobresa i la persecució, també . 

l'Església és invitada a seguir aquest mateix camí per tal de comunicar als homes els 
fruits de la salvació» 8• 

854. En virtut de la seva missió, l'Església «camina amb tota la humanitat i està 
subjecta al mateix destí terrenal del món: és com el ferment i l'ànima de la societat 
humana, destinada a ser renovada en el Crist i transformada en família de Déu»9

• L'es-
2105 forç missioner exigeixpaciència. Comença amb l'anunci de l'Evangeli als pobles i els 

grups que encara no creuen en el Crist10
, continua amb l'establiment de comunitats 

cristianes que han de ser «signes de la presència de Déu en el món» 11
, i amb la funda-

204 ció d'Esglésies locals12
; suposa un procés d 'inculturació per encarnar l'Evangeli en les 

cultures dels pobles 13, i no deixarà d'experimentar fracassos . «Pel que fa als homes, als 
grups humans i als pobles, l'Església només s'hi fa present i els penetra d'una manera 
progressiva, fins que assoleix d 'incorporar-los a la plenitud catòlica»14

. 

821 855. La missió de l'Església demana l'esforç per la unitat dels crfstians15
. No hi ha 

dubte que «les divisions dels cristians impedeixen a l'Església de realitzar la plenitud 
de la catolicitat que li és pròpia en aquells fills que se li ajunten amb el baptisme, però 
que es troben separats de la seva plena comunió. Més encara, esdevé també més difícil 
per a la mateixa Església d'expressar amb la realitat de la vida la plenitud de la catolici
tat en tots els aspectes» 16

. 

856. La tasca missionera suposa un diàleg respectuós amb els qui encara no accep-
839 ten l'Evangeli17

. Els creients poden treure profit d'aquest diàleg aprenent a conèixer 
millor «tot el que, de gràcia i de veritat, ja és vigent entre les nacions, com per una 
secreta presència de Déu»18

. Si anuncien la Bona Nova als qui la ignoren, és per conso-
843 lidar, completar i elevar la veritat i el bé que Déu ha escampat entre els homes i els 

l . RM 21. 2. AG 5. 3. Tertul·lià, apol. 50. 4. GS 43, § 5. S. LG 8; cf. 15. 6. AG l. 7. Cf. 
RM 12-20. 8. LG 8. 9. GS 40, § 2. 10. Cf. RM 42-47. 11. AG 15. 12. Cf. RM 48-49. 13. Cf. 
RM 52-54. 14. AG 6. 15. Cf. RM 50. 16. UR 4. 17. Cf. RM 55. 18. AG 9. 
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pobles, i per purificar-los de l'error i del mal, «per la glòria de Déu, la confusió del 
dimoni i la felicitat de l 'home» 1. 

N. L'ESGLÉSIA ÉS APOSTÒLICA 

857. L'Església és apostòlica perquè va ser fundada sobre els apòstols, i això 
en un triple sentit: 75 

- va ser edificada,i ho és, sobre «el fonament dels apòstols (Ef 2,20; Ap 
21,14), testimonis escollits i enviats en missió pel mateix Crist2

; 

- guarda i transmet, amb l'ajuda de l'Esperit Sant que habita en ella, l'ensenya- 171 
ment3, el bon dipòsit i les paraules saludables que van sentir dels apòstols4; 

- continua essent ensenyada, santificada i regida pels apòstols fins al retorn 
del Crist gràcies als seus successors en el càrrec pastoral: el col·legi dels 
bisbes, «assistit pels preveres, en unió amb el successor de Pere, pastor 880 
suprem de l'Església»5: 

Pare sant( ... ), vós no abandoneu el vostre ramat, sinó que, per mitjà dels sants 1575 
apòstols, el guardeu constantment i el protegiu. I voleu que sigui sempre 
adoctrinat per aquells mateixos que vós posàreu com a pastors de la vostra 
Església, perquè en nom del vostre Fill la conduïssin6

. 

La missió dels apòstols 

858. Jesús és l'enviat del Pare. Des del començament del seu ministeri, «va 
cridar els qui va voler, i anaren cap a ell. I en va designar dotze perquè esti- 551 
guessin amb ell, i per enviar-los a predicar» (Me 3,13-14). Des de llavqrs seran 
els seus «enviats» (és el que el mot grec aposto/oi significa). En ells continua 425, 1086 
la seva pròpia missió: «Com el Pare m'ha enviat, així jo us envio a vosaltres» 
Qn 20,21 )7. El ministeri apostòlic és la continuació de la mateixa missió del 
Crist: «Qui us acull a vosaltres, m'acull a mi», va dir als Dotze (Mt 10,40)8. 

859. Jesús els uneix a la seva missió rebuda del Pare. Així com «el Fill no 
pot fer res d'ell mateix» Qn 5,19.30), sinó que tot ho rep del Pare que l'ha 
enviat, tampoc els qui Jesús envia no poden fer res sense ell9

, de qui reben el 
mandat de missió i el poder de dur-lo a terme. Els apòstols del Crist saben, 
doncs, que són qualificats per Déu com «els ministres d'una aliança nova» 876 
(2Co 3,6), «ministres de Déu» (2Co 6,4), «com a ambaixadors del Crist» (2Co 
5,20), «servidors del Crist i administradors dels misteris de Déu» (lCo 4,1). 

l. AG 9. 2. Cf. Mt 28,16-20; Ac 1,8; lCo 9,1; 15,7-8; Ga 1,1; etc. 3. Cf. Ac 2,42. 4. Cf. 2Tm 
1,13-14. 5. AG 5. 6. MR, Prefaci dels apòstols. 7. Cf. 13,20; 17,18. 8. Cf. Lc 10,16. 9. Cf. Jn 
15,5. 
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860. En la missió dels apòstols hi ha un aspecte intransmissible: el de ser 
642 testimonis escollits de la Resurrecció del Senyor i els fonaments de l'Església. 

Però també hi ha un aspecte permanent de la seva missió. EI- Crist els va 
prometre que seria amb ells fins a la fi del temps1

. «Aquesta missió divina 
765 confiada pel Crist als apòstols ha de durar fins a la fi dels segles, puix que 

1536 l'Evangeli que ells han de transmetre és per a l'Església el seu principi vital al 
llarg del temps. Per això els apòstols( ... ) van tenir cura d'instituir successors»2

. 

Els bisbes, successors dels apòstols 

861. «Els apòstols no solament es procuraren diferents col·laboradors, sinó 
que, perquè la missió a ells encomanada es pogués continuar després de la 

77 seva mort, com qui fa un testament van donar als seus cooperadors immediats 
l'encàrrec d'acabar i consolidar l'obra per ells començada, encomanant-los 
d'atendre tot el ramat enmig del qual l'Esperit Sant els havia posat per tal de 

1087 pasturar l'Església de Déu. Establiren, doncs, aquests col·laboradors i els van 
donar l'ordre que, en l'esdevenidor, quan es morissin, d'altres homes provats 
s'encarreguessin del seu ministeri»3 

862. «Així com el ministeri confiat personalment pel Senyor a Pere, el pri-
880 mer dels apòstols, i destinat a ser transmès als seus successors, era un ministe

ri permanent, també és permanent el ministeri confiat als apòstols de ser els 
pastors de l'Església. L'orde sagrat dels bisbes assegura la perennitat d'aquest 

1556 ministeri». Per això l'Església ensenya que «els bisbes van succeir per divina 
institució en el lloc dels apòstols, com a pastors de l'Església, i que qui els 
escol~a, escolta el Crist, i qui els menysprea, menysprea el Crist i aquell qui el 
va enviar» 4. 

L'apostolat 

900 863. Tota l'Església és apostòlica en tant que persevera, a través dels succes
sors de sant Pere i dels apòstols, en la comunió de fe i de vida amb el seu 
origen. Tota l'Església és apostòlica en tant que és «enviada» a tot el món; tots 
'els membres de l'Església, bé que de diverses maneres, tenen part en aquesta 

2472 missió. «La vocació cristiana és també, per naturalesa, vocació a l'apostolat». I 
l' «apostolat» és «tota l'activitat del Cos místic» que tendeix a «estendre el 
Regne del Crist arreu de la terra» 5. 

864. «Essent el Crist enviat pel Pare la font i l'origen de tot l'apostolat de 
l'Església», és evident que la fecunditat de l'apostolat, tant dels ministres orde-

828 nats com dels laics, depèn de la seva unió vital amb el Crist6
. Segons les voca-

l. Cf. Mt 28,20. 2. LG 20. 3. LG 20; cf. St. Climent de Roma, Cor. 42; 44. 4. LG 20. 5. M 
2. 6. Cf. Jn 15,5; M 4. 
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cion , le crides del temps i els diferents dons de l 'Esperit ant, l'apostolat 
pren le formes més diverses. Però sempre és la caritat - que brolla, sobretot, 824 
de l'Eucaristia - «l'ànima de tot apostolat»1

. 1324 

865. L'E glésia és una santa catòlica i apostòlica en la seva identitat pro- 811 
funda i última, perquè en ella ja existeix i s'hi completarà a la fi del temps «el -41 
Regne del cel», «el Regne de Déu» 2, que ha vingut amb la persona d l Cri t i 
va creixent misteriosament en el cor dels qui s li incorporen fin a la plena 
manifestació escatològica. Llavors tots els homes rescatats per ell i fets per ell 
«sants i immaculat a la seva pr ncia en l Amor»3

, seran congregats com 
l'únic poble de Déu, «l'Esposa de l'Anyell» (Ap 21,9), «la Ciutat anta qu 
baixava del cel procedent de Déu i tenia la glòria de Déu» ( p 21, 0-11). «I la 
muralla de la Ciutat reposava sobre dotze pedres de fonament i sobre aques-
te pedres hi havia els noms dels dotze apòstols de l'Anyell» (Ap 21,14). 

E RESUM 

866. L'Església és una: té un sol Senyor, confessa una sola fe, neix d 'un 
sol baptisme, forma un sol Cos vivificat per un sol Esperit, de cara a 
una , oia esperança4 al terme de la qual eran superade totes les divi
sz:ons. 

867. L 'Església és santa: Déu infinitament sant é. el seu autor; el Crist, el seu 
Espòs, es va lliurar per ella per santificar-la; l'Esperit de sa,ntedat la 
vivifica. Encara que en ella hi hagi pecadors, é « E glésia en e pecat 
feta de pecadors». En els sa,nts brilla la seva santedat. En Maria l'Es
glésia ja és la tota santa. 

868. L 'Església és catòlica.- anuncia la totalitat de la fe; porta la plenitud 
dels mitjans de alvacíó i els administra; és enviada a tots els pobles; 
s'adreça a tots els homes; 'estén a tots els temps, «és missionera per la 
seva mateixa naturalesa» 5. 

869. L'Església é. apostòlica.- é edificada sobre pedres sòlides: «els dotze 
apòstols de l'Anyell>> (Ap 21,14); é. indestructible6; és guardada in
fal·liblement en la veritat: el Crist la governa per mitjà de Pere i els 
altres apòstol , presents en els eus successor. , el Papa i el col·legi dels 
bisbes. 

870. «L'única Església del Crist, la qual professem en el Símbol que és una, 
sa,n~a, catolica i apo tòlica (.), perdura en l'Església catòlica, gover
nada pel successor de Pere i pels bisbes en comunió amb ell, encara 

l. M 3. 2. Cf. Ap 19,6. 3. Cf. Ef 1,4. 4. Cf. Ef 4,3-5. 5. AG 2. 6. Cf. Mt 16,18. 
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que es trobin fora del seu clos molts elements de santificació i de veri
tat» 1 

PARÀGRAF 4 Els fidels del Crist.Jerarquia, laics, vida consagrada 

1268-1269 871. «Fidels són els qui, pel fet d'estar incorporats al Crist per mitjà del 
baptisme, són constituïts en poble de Déu, i esdevinguts partícips, per aquesta 
raó, de la funció sacerdotal, profètica i reial del Crist, segons la pròpia condi-

782-786 ció de cadascú,• són cridats a exercir la missió que Déu ha encomanat a l'Es
glésia d'acomplir en aquest món»2

. 

872. «Entre tots els fidels, per llur regeneració en el Crist, existeix una 
1934 veritable igualtat de dignitat i d'acció, per la qual tots, segons la pròpia condi-

794 ció i funció, cooperen a l'edificació del Cos del Crist»3
. 

814, 1937 873. Les diferències que el Senyor ha volgut posar entre els membres del 
seu Cos serveixen la seva unitat i la seva missió. «A l'Església, els ministeris són 
diversos, però la missió és una. El Crist va donar als apòstols i als seus succes
sors l'ofici d 'ensenyar, de santificar i de regir en nom d'ell i amb el seu poder. 
Però els laics, havent rebut una participació en l'ofici sacerdotal, profètic i reial 
del Crist, tenen part en la missió de tot el poble de Déu dintre l 'Església i en el 
món» 4. Finalment, «d'aquestes dues categories [jerarquia i laics], hi ha fidels 
que, per la professió dels consells evangèlics ( .. . ), es consagren a Déu d 'una 
manera peculiar i serveixen la missió salvífica de l'Església»5. 

I. 1A CONSTITUCIÓ JERÀRQUICA DE L'ESGLÉSIA 

Per què el ministeri eclesial 

1544 874. El Crist mateix és la font del ministeri dintre l'Església. Ell l 'ha instituït, 
li ha donat autoritat i missió, orientació i finalitat: 

El Crist Senyor, amb vista al govern i continu increment del poble de Déu, va 
instituir en la seva Església diferents ministeris ordenats al bé de tot el Cos. 
Perquè els ministres, que posseeixen la potestat sagrada, estan al servei dels 
seus germans, a fi que tots els qui formen part del poble de Déu ( ... ) arribin 
plegats a la salvació6 

875. «Com podran creure sense haver-ne sentit parlar? I com en podran 
sentir parlar sense predicador? I com podran predicar, si no són enviats?» (Rm 
10,14-15). Ningú no es pot donar ell mateix el mandat i la missió d 'anunciar 

l. LG 8. 2. CIC, can. 204, § l; cf. LG 31. 3. CIC, can. 208; cf. LG 32. 4. M 2. 5. CIC, can. 207, 
§ 2. 6. LG 18. 
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l'Evangeli. L'enviat del Senyor parla i actua, no pas amb autoritat pròpia, sinó 166 
en virtut de l'autoritat del Crist; no com a membre de la comunitat, sinó par-
lant -li en nom del Crist. Ningú no es pot donar la gràcia ell mateix: ha de ser 
donada i oferta. Això suposa ministres de la gràcia, autoritzats i habilitats per 
part del Crist. D'ell els bisbes i els preveres reben la missió i la facultat (la 
«potestat sagrada») d 'actuar in persona Christi Capitis, els diaques les forces 1548 
per a servir el poble de Déu en la «diaconia» de la litúrgia, de la paraula i de la 
caritat, en comunió amb el bisbe i el seu presbiteri. Aquest ministeri, amb el 
qual els enviats del Crist fan i donen, per donació de Déu, allò que no po-
drien fer i donar per ells mateixos, la Tradició de l'Església l'anomena «sagra- 1536 
ment». El ministeri de l'Església es confereix mitjançant un sagrament propi. 

876. Intrínsecament lligat a la naturalesa sacramental del ministeri eclesial 1551 
hi ha el seu caràcter de servei. En efecte, totalment depenents del Crist que 
dóna missió i autoritat, els ministres són realment «esclaus del Crist» (cf. Rm 
1,1), a imatge del Crist que per nosaltres va prendre lliurement la «forma 
d 'esclau» (Fl 2,7). Com que la paraula i la gràcia de les quals són ministres no 
els pertanyen, sinó que són del Crist que els les ha confiades en bé dels altres, 427 
s'han de fer lliurement esclaus de tots1

• 

877. També és propi de la naturalesa sacramental del ministeri eclesial 
tenir un caràcter col·legial. Com de fet, des del començament del seu minis- 1559 
teri, Jesús, el Senyor, va instituir els Dotze, «llavor del nou Israel i, al mateix 
temps, origen de la jerarquia sagrada»2

. Escollits junts, també són enviats 
junts, i la seva unió fraternal serà posada al servei de la comunió fraternal de 
tots els fidels . Serà com un reflex i un testimoni de la comunió de les persones 
divines3

. Per això tot bisbe exerceix el seu ministeri dintre el col·legi episco-
pal, en comunió amb el bisbe de Roma, successor de sant Pere i cap del 
col·legi. Els preveres exerceixen el ministeri dintre el presbiteri de la diòcesi, 
sota la direcció del seu bisbe. 

878. Finalment, pertany a la naturalesa sacramental del ministeri eclesial 
que tingui un caràcter personal. Si els ministres del Crist actuen en comunió, 
també actuen sempre d'una manera personal. Cadascun d 'ells és cridat per
sonalment: «Tu segueix-me» On 21 ,22)4, per ser testimoni personal dintre la 
missió comuna, amb una responsabilitat personal davant d'aquell que dóna 
la missió, actuant «en persona d'ell» i a favor de persones: «Jo et batejo en el 1484 
nom del Pare ... »; «Jo et perdono ... ». 

879. Per tant, en l'Església, el ministeri sacramental és un servei exercit en 
nom del Crist i té un caràcter personal i una forma col·legial . Això es realitza 

l. Cf. lCo 9,19. 2. AG 5. 3. Cf. Jn 17,21 -23. 4. Cf. Mt 4,19.21 ; Jn 1,43. 
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dintre els llaços entre el col·legi episcopal i el seu cap, el successor de sant 
Pere, i dintre la relació existent entre la responsabilitat pastoral del bisbe per a 
la seva Església particular i la sol· licitud comuna del col·legi dels bisbes per a 
l'Església universal. 

El col·legi episcopal i el seu cap, el Papa 

880. Crist, quan instituí els Dotze, «els va constituir a manera de col·legi o 
grup permanent, al davant del qual va posar Pere, triat d'entre ells mateixos»1

• 

«Així com, per disposició del Senyor, sant Pere i els altres apòstols formen un 
sol col·legi apostòlic, de semblant manera el Romà Pontífex, successor de Pere, 
i els bisbes, successors dels apòstols, es troben units ells amb clls»2

• 

881. El Senyor va fer únicament de Simó, al qual donà el nom de Pere, la 
pedra de la seva Església. Li donà les claus3; l'instituí pastor de tot el ramat4, · 
«Però, el ministeri que va donar a Pere de lligar i deslligar, consta que el va 
donar també al col·legi dels apòstols unit amb el seu cap»5

. Aquest ministeri 
pastoral de Pere i dels altres apòstols pertany als fonaments de l'Església. 
Aquesta està continuada pels bisbes sota la primacia del Papa. 

882. El Papa, bisbe de Roma i successor de sant Pere, «és el principi per
petu i el fonament visible de la unitat, tant dels bisbes com de la multitud dels 
fidels» 6

. «Car el Romà Pontífex, en virtut del seu càrrec, això és, de vicari del 
Crist i de pastor de tota l'Església, té sobre aquesta una potestat plena, supre-
ma i universal, que pot exercir sempre lliurement»7

• 

883. «El col·legi o cos episcopal només té autoritat en tant que hom l'entén 
unit al Pontífex romà, com al seu cap». Entès així, aquest col·legi «també és 
subjecte d'un poder suprem i plenari sobre tota l'Església, el qual, però, no
més es pot exercir amb el consentiment del Papa»8

• 

884. «El col·legi episcopal exerceix solemnement la seva potestat sobre l'Es
glésia universal en el Concili ecumènic»9

• «No es pot donar mai un Concili ecumè
nic que no sigui confirmat o almenys acceptat com a tal pel successor de Pere» 10

. 

885. «Aquest col·legi, en tant que està compost de molts, expressa la va
rietat i la universalitat del poble de Déu; en tant, però, que està agrupat sota 
un sol cap, representa la unitat del ramat del Crist» 11

. 

1560 886. «Cada un dels bisbes, per la seva banda, és el principi i el fonament 
833 de la unitat en la seva Església particular»12

. Així els bisbes com a tals «exercei-

l. LG 19. 2. LG 22; cf. CIC, can. 330. 3. Cf. Mt 16,18-19. 4. Cf. Jn 21 , 15-17. S. LG 
22. 6. LG 23. 7. LG 22; cf. CD 2; 9. 8 . LG 22; cf. CIC, can. 336. 9. CIC, can. 337, § 
l. 10. LG 22. 11. LG 22. 12. LG 23. 
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xen la seva autoritat pastoral sobre la porció del poble de Déu que els ha estat 
confiada» 1, assistits pels preveres i els diaques. Però, com a membres del 
col·legi episcopal, cadascun té part en la sol·licitud per a totes les Esglésies2

, 

una sol·licitud que exerceixen, primordialment, «governant bé la seva pròpia 
Església, com una part de l'Església universal», tot contribuint així «al bé de 
tot el Cos místic, que és també el Cos de les Esglésies»3

. Aquesta sol·licitud 
haurà d 'estendre's, particularment, als pobres4, als perseguits per la fe i als 2448 

missioners que treballen arreu del món. 

887. Les Esglésies particulars veïnes i de cultura homogènia formen pro
víncies eclesiàstiques o conjunts més vastos anomenats patriarcats o re
gions5. Els bisbes d'aquests conjunts poden reunir-se en sínodes o en concilis 
provincials. «Per una raó semblant, les Conferències episcopals poden fer 
avui una feina múltiple i fecunda, per tal que el sentiment col·legial es tra
dueixi en aplicacions concretes»6

. 

El ministeri d'ensenyar 

888. Els bisbes, amb els preveres, col·laboradors seus, «tenen primerament el 
ministeri d'anunciar a tothom l'Evangeli de Déu»7

, segons el manament del Se
nyor8. Són «els proclamadors de la fe , que guanyen nous deixebles per al Crist, i 
els mestres autèntics» de la fe apostòlica, «investits de l'autoritat del Crist»9

• 

889. Per tal de mantenir l'Església en la puresa de la fe transmesa pels 
apòstols, el Crist, ell que és la veritat, ha volgut donar a la seva Església una 
participació en la seva pròpia infal·libilitat. Pel «sentit sobrenatural de la fe» 
el poble de Déu «s'adhereix indefectiblement a la fe», sota la direcció del 
Magisteri viu de l'Església10

• 

890. La missió del Magisteri es lliga amb el caràcter definitiu de l'aliança ins
taurada per Déu en el Crist amb el seu Poble. L'ha de protegir de les desviacions i 
dels defalliments; li ha de garantir la possibilitat objectiva de professar sense 
effor la fe autèntica. La missió pastoral del Magisteri també s'ordena a vetllar 
perquè el poble de Déu es mantingui en la veritat que allibera. Per acomplir 
aquest servei, el Crist ha dotat els pastors del carisma de la infal·libilitat en matè
ria de fe i costums. L'exercici d'aquest carisma pot presentar moltes modalitats: 

891. «Per raó del seu ministeri, en gaudeix, d'aquesta infal·libilitat, el Romà 
Pontífex, cap del col·legi episcopal, sempre que proclama com a definitiva una 
doctrina de fe o de moral, en qualitat de pastor i mestre suprem de tots els 
cristians, els seus germans, els quals ha de confirmar en la seva fe(. .. ). La in-

1. LG 23. 2. Cf. CD 3. 3. LG 23. 4. Cf. Ga 2,10. 5. Cf. Cànon dels apòstols 34. 6. LG 
23. 7. PO 4. 8. Cf. Me 16,15. 9. LG 25. 10. Cf. LG 12; DV 10. 

85-87, 
2032-2040 
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92 
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1785 
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fal·libilitat promesa a l 'Església resideix també en el Cos episcopal quan 
exerceix el suprem magisteri juntament amb el successor de Pere», sobretot 
en el Concili ecumènic1. Quan, en virtut del seu Magisteri suprem, l'Església 
proposa quelcom «a creure-ho com a revelat per Déu»2 i ensenyat pel Crist, 
«cal adherir-se amb l'obediència de la fe a aquestes definicions» 3

. Aquesta 
infal·libilitat s'estén a tot el dipòsit de la Revelació divina4. 

892. L'assistència divina es dóna també als successors dels apòstols, ense
nyant en comunió amb el successor de Pere, i, d'una manera particular, al 
bisbe de Roma, pastor de tota l'Església, quan, sense arribar a un definició 
infal·lible i sense pronunciar-se d 'una «manera definitiva», proposen en l'e
xercici del Magisteri ordinari un ensenyament que porta a entendre millor 
les veritats revelades en matèria de fe i costums. Els fidels han de donar a 
aquest ensenyament ordinari «l'assentiment religiós del seu esperit»5, que . 
cal distingir de l'assentiment de la fe , però que el prolonga. 

El ministeri de santificar 

893. El bisbe també té la responsabilitat «d'administrar la gràcia del suprem 
1561 sacerdoci»6

, especialment amb l'Eucaristia que ofereix ell mateix i l'oblació de 
la qual assegura per mitjà dels preveres, els seus cooperadors. Perquè l'Euca
ristia és el centre de la vida de l'Església particular. El bisbe i els preveres 
santifiquen l'Església amb la pregària i el treball, amb el ministeri de la paraula 
i dels sagraments. La santifiquen amb l'exemple. «No com qui senyoreja da
munt les seves possessions, sinó fent-vos models del ramat» (lPe 5,3). «Així 
arriben a la vida eterna amb el ramat que els ha estat confiat» 7 . 

El ministeri de regir 

894. «Els bisbes regeixen com a vicaris i legats del Crist les Esglésies parti
culars que els han estat encomanades, i això amb els seus consells, exhorta
cions i exemples, però també amh l'exercici de la seva autoritat i amb la seva 

801 potestat sagrada»8
, que exerciran, això sí, per edificar amb el mateix esperit 

de servei del Mestre9
. 

1558 895. «Aquesta potestat de què personalment estan revestits en nom del Crist 
és pròpia, ordinària i immediata, encara que el seu exercici es reguli en darrer 
terme per l'autoritat suprema de l'Església» 10

. Tanmateix els bisbes no han de 
ser considerats com uns vicaris del Papa, l'autoritat ordinària del qual sobre tota 
l'Església, no anul·la la dels bisbes, sinó que, al contrari, la confirma i la defensa. 
Aquesta ha d'exercir-se en comunió amb tota l'Església sota el guiatge del Papa. 

l. LG 25; cf. Vaticà l: DS 3074. 2. DV 10. 3. LG 25. 4. Cf. LG 25 . 5. LG 25. 6. LG 
26. 7. LG 26. 8. LG 27. 9. Cf. Lc 22,26-27. 10. LG 27. 
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896. El Bon Pastor serà el model i la «forma» del ministeri pastoral del bis-
be. Conscient de les seves febleses, «el bisbe serà indulgent amb els qui pe- 1550 
quen per ignorància i els qui s'esgarrien. Que no es negui a escoltar els seus 
súbdits com a fills veritables( ... ), i que aquests s'acostin al bisbe com l'Església 
a Jesucrist i com Jesucrist al Pare» 1: 

Seguiu tots el bisbe, com Jesucrist segueix el Pare, i el presbiteri com els apòs
tols. Pel que fa als diaques, respecteu-los com la llei de Déu. Que ningú no faci 
res sense el bisbe en tot el que pertany a l'Església2

. 

II. ELS FIDELS WCS 

897. «Amb el nom de laics s'entén aquí tots els cristians, llevat dels qui tenen 873 
un orde sagrat o són membres d'un estat religiós reconegut per l'Església, és a 
dir, els cristians que pel fet d 'estar incorporats al Crist pel baptisme, constituïts 
en poble de Déu i fets participants a la seva manera de la funció sacerdotal, 
profètica i reial del Crist, exerceixen, en la mesura que els pertoca, la missió de 
tot el poble cristià a l'Església i al món»3

• 

La vocació dels laics 

898. «Pertoca als laics per pròpia vocació, de buscar el Regne de Déu actuant 2105 
en les coses temporals que han d'ordenar cap a Déu( .. .). Pertoca, doncs, a ells 
molt especialment d'il·luminar i organitzar de tal manera totes les realitats tem-
porals amb les quals es troben estretament units, que neixin i evolucionin sem-
pre segons l'esperit del Crist i esdevinguin lloança del Creador i del Redemp-
tor»4. 

899. La iniciativa dels cristians laics és particularment necessària quan es 2442 
tracta de descobrir i d 'idear mitjans perquè les exigències de la doctrina i de la 
vida cristianes impregnin les realitats socials, polítiques i econòmiques. Aques-
ta iniciativa és un element normal de la vida de l 'Església: 

Els fidels laics es troben a la línia més avançada de la vida de l'Església. Per ells, 
l'Església és el principi vital de la societat. En ells, sobretot, hi ha d 'haver una 
consciència cada dia més clara, no solament de pertànyer a l 'Església, sinó de 
ser Església, és a dir, la comunitat dels fidels damunt la terra dirigits pel cap 
comú, el Papa i els bisbes en comunió amb ell. Ells són l'Església5. 

900. Tots els fidels han rebut de Déu l'encàrrec de l'apostolat en virtut del 
baptisme i de la confirmació. Per això els laics, individualment o formant asso- 863 
ciacions, tenen l'obligació i el dret de treballar perquè el missatge diví de 

l. LG 27. 2. St. Ignasi d 'Antioquia, Smyrn. 8, l. 3. LG 31. 4. LG 31. 5. Pius XII, discur~ del 
20 de febrer de 1946: citat per Joan Pau II, CL 9. 
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salvació sigui conegut i rebut per tots els homes i per tota la terra. Aquesta 
obligació encara és més urgent quan només per ells els homes poden sentir 
l'Evangeli i conèixer el Crist. En les comunitats eclesials, l'acció dels laics és tan 
necessària que, sense ella, l'apostolat dels pastors poques vegades pot obtenir 
el seu efecte ple1

. 

La participació dels laics en la missió sacerdotal del Crist 

784, 1268 901. «Els laics, com escau a uns homes consagrats al Crist i ungits per l'Espe
rit Sant, són cridats i instruïts d'una manera admirable perquè es produeixin 
sempre en ells els més abundosos fruits de l'Esperit. Efectivament, totes les 
seves obres, les pregàries i els plans apostòlics, la vida conjugal i de família, el 
treball diari, el repòs de l'esperit i del cos, si es realitzen en l'Esperit, àdhuc les 
molèsties de la vida si se suporten amb paciència, esdevenen sacrificis espiri
tuals agradables a Déu per Jesucrist ( cf. l Pe 2,5), que ells piadosament oferei- · 
xen al Pare en la celebració de l'Eucaristia juntament amb l'ofrena del Cos del 
Senyor. Semblantment, en tant que adoradors que obren arreu d'una manera 

358 santa, els laics consagren a Déu el mateix món» 2
• 

902. D'una manera especial els pares participen en el ministeri de santificar «me-
nant la vida conjugal amb esperit cristià i procurant l'educació cristiana dels fills» 3

. 

903. Els laics, si tenen les qualitats indispensables, poden ser admesos d'una mane-
1143 ra estable als ministeris de lector i d'acòlit4

. «Allà on ho aconselli la necessitat de l 'Es
glésia i no hi hagi ministres, també els laics, encara que no siguin lectors ni acòlits, 
poden suplir-los en algunes de llurs funcions, com és ara exercir el ministeri de la pa
raula, presidir les pregàries litúrgiques, administrar el baptisme i distribuir la sagrada 
Comunió, segons les prescripcions del dret5

. 

La seva participació en el ministeri profètic del Crist 

785 904. «Crist ( ... ) acompleix el seu ministeri profètic no tan sols per mitjà de la 
jerarquia( ... ), sinó també dels laics, dels quals fa testimonis amb aquesta finali-

92 tat, bo i donant-los el sentit de la fe i la gràcia de la paraula» 6: 

Ensenyar algú per dur-lo a la fe és tasca de cada predicador i àdhuc de cada 
creient7. 

905. Els laics també acompleixen la missió profètica evangelitzant, és a dir, 
2044 «anunciant el Crist amb el testimoni de la vida i amb la paraula». Entre els laics, 

«aquesta acció evangelitzadora( ... ) pren un caràcter específic i una eficàcia par
ticular del fet que es realitza dintre les condicions comunes del nostre món» 8: 

l. Cf. LG 33. . 2. LG 34; cf. LG 10. 3. CIC, 835, § 4. 4. Cf. CIC, can. 230, § l. 5. CIC, can. 230, 
§ 3. 6. LG 35. 7. St. Tomàs d 'A., s. th. 3, 71, 4, ad 3. 8. LG 35. 
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Aquest apostolat no consisteix únicament en el testimoniatge de la vida. El 
veritable apòstol cerca ocasions per anunciar el Crist amb les paraules, tant 2472 
als no-creients ( ... ) com als fidels 1

• 

906. Els fidels laics amb capacitat i preparació suficient també poden contribuir a 
la formació catequètica2, a l'ensenyament de les ciències sagrades3 i als mitjans <le 2495 
comunicació social4

. 

907. «En la mesura de llur ciència, competència i aptitud, tenen el dret, i àdhuc a 
vegades el deure, de manifestar als Pastors sagrats el seu parer sobre les coses refe
rents al bé de l'Església, i de fer-lo conèixer als altres fidels , salvades la integritat de la 
fe i dels costums i la reverència envers els Pastors i ateses la utilitat comuna i la digni
tat de les persones» 5

• 

La seva participació en la missió reial del Crist 

908. Amb la seva obediència fins a la mort6
, el Crist va comunicar als seus 786 

deixebles el do de la llibertat reial, «perquè destrueixin l'imperi del pecat en 
ells mateixos amb l'abnegació i la santedat de vida»7

. 

El qui domina el seu propi cos i regeix la seva ànima, sense deixar-se arrosse
gar per les passions, és amo de si mateix. Pot dir-se rei, perquè és capaç de 
regir la seva persona. És lliure i independent i no es deixa posar el jou d'una 
esclavitud culpable8

• 

909. «Els laics s'han d'unir entre ells per sanejar de tal manera les institu-
cions i les condicions de vida, si per algun costat donen peu al pecat, que 1887 
totes aquestes estructures s'ajustin a les normes de justícia i afavoreixin, més 
que no pas impedeixin, l'exercici de les virtuts. Obrant així, impregnaran de 
sentit moral la cultura i la civilització»9

. 

910. «Els laics també poden sentir-se cridats o ser cridats a col·laborar amb 
els pastors al servei de la comunitat eclesial per fer-la créixer i donar-li vitali-
tat, exercint ministeris molt diversificats, segons la gràcia i els carismes que el 799 
Senyor voldrà concedir-los» 10

• 

911. Dins l'Església, els fidels laics poden cooperar, segons el dret, a l'exercici del 
poder de governar11

• Poden ser presents als concilis particulars12
, als sínodes dioce

sans'3, als consells pastorals14
, a l'exercici de les funcions pastorals d 'una parròquia 15

• 

Poden ,col·laborar als consells d'administració econòmica 16
. Poden participar en els 

tribunals eclesiàstics17
, etc. 

912. Els fidels (<han de distingir ben bé entre els drets i els deures que els 2245 
corresponen en tant que formen part de l'Església i aquells altres que tenen 

l. AA 6; cf. AG 15. 2. Cf. CIC, can. 774; 776; 780. 3. Cf. CIC, can. 229. 4. Cf. CIC, can 823, § 
l. 5. CIC, can. 212, § 3. 6. Cf. Fl 2,8-9. 7. LG 36. 8. St. Ambròs, Psal. 118, 14, 30: PL 15, 
1403A. 9. LG 36. 10. EN 73. 11. CIC, can. 129, § 2. 12. Can. 443, § 4. 13. CIC, can. 463, §§ 
1.2. 14. CIC, can. 511; 536. 15. CIC, can. 517, § 2. 16. Can. 492, § l ; 536. 17. Can. 1421, § 2. 
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com a membres de la societat humana. Que procurin harmonitzar-los, con
vençuts que , en qualsevol afer temporal, s'han de guiar per la consciència 
cristiana, com sigui que cada activitat humana, ni tan sols en el pla temporal, 
no pot sostreure's a l'imperi de Déu»1

. 

913. «Així, doncs, tot laic, per raó dels mateixos dons que li han estat confe
rits, és un testimoni i un instrument viu, tot alhora, de la missió de la mateixa 
Església, «segons la mesura que el Crist ha fet gratuïtament» (Ef 4,7)» 2

• 

III. LA VIDA CONSAGRADA 

2103 914. «Aquell estat, l'essència del qual és la professió dels consells evangè
lics, encara que no pertanyi a l'estructura jeràrquica de l'Església, afecta amb 
tot, indiscutiblement la seva vida i la seva santedat»3

• 

Consells evangèlics, vida consagrada 

915. Els consells evangèlics, múltiples com són, es proposen a tots els dei-
1973-1974 xebles del Crist. La perfecció de la caritat, a la qual tots els fidels són cridats, 

comporta l'obligació de practicar la castedat en el celibat a causa del Regne, la 
pobresa i l'obediència per part dels qui assumeixen lliurement la crida a la 
vida consagrada. La professió d'aquests consells, en un estat de vida perma
nent reconeguda per l'Església, caracteritza la «vida consagrada» a Déu4

• 

2687 916. L'estat de vida consagrada apareix, així, com una de les maneres de 
conèixer una consagració «més íntima», que arrela en el baptisme i dedica 
totalment a Déu5

. En la vida consagrada els fidels del Crist, sota la moció de 
l'Esperit Sant, es proposen de seguir el Crist de més a prop, de donar-se a Déu 
estimat per damunt de tot i de significar i anunciar dintre l'Església la glòria del 

933 món que ha de venir, bo i cercant la perfecció de la caritat al servei del Regne6. 

Un gran arbre amb moltes branques 

2684 917. «Han anat creixent, talment un arbre que a partir d'una llavor caigu
da del cel ha estès el seu brancatge frondós de manera admirable i variada 
dins el camp del Senyor, moltes formes de vida solitària o cenobítica amb 
una gran varietat de famílies, les quals es desenrotllen, no sols en bé dels 
seus propis membres, sinó també en profit de tot el Cos del Crist»7

• 

918. «Ja des del començament de l'Església hi va haver homes i dones que mit
jançant la pràctica dels consells evangèlics es proposaren de seguir el Crist amb més 

l. LG 36. 2. LG 33. 3. LG 44. 4. Cf. LG 42-43; PC l. 5. Cf. PC 5. 6. Cf. CIC, can. 
573. 7. LG 43. 
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llibertat i d'imitar-lo més de prop. Cadascun a la seva manera, portaven una vida 
consagrada a Déu. Molts d'aquests, moguts per l'Esperit Sant, feren vida solitària o bé 
instituïren famílies religioses, que l'Església, amb la seva autoritat, va acollir i aprovar 
ben de gust» 1 • 

919. Els bisbes s'esforçaran sempre a discernir els nous dons de vida con
sagrada confiats per l'Esperit Sant a la seva Església; l'aprovació de noves 
formes de vida consagrada queda reservada a la Seu apostòlica2

• 

La vida eremítica 

920. Sense professar sempre públicament els tres consells evangèlics, els 
ermitans, «dediquen la seva vida a la lloança de Déu i la salvació del món a 
través d'una separació més estricta del món, el silenci de la solitud, la pregà
ria assídua i la penitència»3

. 

921. Mostren a cadascú aquest aspecte interior del misteri; de l'Església, 2719 
que és la intimitat personal amb el Crist. Amagada als ulls dels homes, la vida 
de l'ermità és predicació silenciosa d'aquell a qui ha donat la seva vida, per-
què, per a ell, ho és tot. Es tracta d'una crida particular a trobar en el desert i 2015 
en el combat espiritual la glòria del Crucificat. 

Les verges i les viudes consagrades 

922. Des dels temps apostòlics hi ha hagut verges4 i viudes5 cristianes, cri- 1618-1620 
dades pel Senyor a apropar-se a ell sense particions6, amb una més gran lli-
bertat de cor, de cos i d 'esperit, que han pres la decisió, aprovada per l'Es-
glésia, de viure en estat de virginitat «per causa del Regne del cel» (Mt 19,12). 

923. «Hi ha verges que, amb el sant propòsit de seguir el Crist més de 
prop, són consagrades a Déu pel bisbe diocesà segons el ritu litúrgic aprovat, 153 7 
celebren els esposoris místics amb el Crist, Fill de Déu, i es dediquen al servei 
de l'Església»7

. Amb aquest ritu solemne (Consecratio virginum), «una verge 1672 
esdevé persona sagrada, signe transcendent de l'amor que l'Església té al 
Crist, i imatge escatològica de l'Esposa celestial i de la vida futura» 8

• 

924. «Al costat d 'altres formes de vida consagrada»9
, l'orde de les verges 

situa la dona que viu en el món (o la monja) en la pregària, la penitència, el 
servei dels germans i el treball apostòlic, segons l'estat i els carismes oferts a 
cadascuna1º. Les verges consagrades poden associar-se per guardar més fi
delment el seu propòsit11

• 

l. PC l. 2. Cf. CIC, can. 605. 3. CIC, can. 603, § l. 4. Cf. lCo 7,34-36. 5. Cf. VC 7. 6. Cf. 
lCo 7,34-36. 7. CIC, can. 604, § l. 8. OCV, praenotanda l. 9. CIC, 604, § l. 10. OCV, 
praenotanda 2. 11 . Cf. CIC, can. 604, § 2. 
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La vida religiosa 

925. Nascuda a l'Orient durant els primers segles del cristianisme1 i viscu
da en els instituts canònicament erigits per l'Església2

, la vida religiosa es dis-
1672 . tingeix de les altres formes de la vida consagrada per l'aspecte cultual, la 

professió pública dels consells evangèlics, la vida fraterna duta en comú i el 
testimoniatge donat a la unió del Crist i l'Església3

. 

926. La vida religiosa deriva del misteri de l'Església. És un do que l'Es
glésia rep del Senyor i que ella ofereix com un estat de vida estable al fidel 
cridat per Déu en la professió dels consells. Així l'Església alhora pot mani-

796 festar el Crist i reconèixer-se l'Esposa del Salvador. La vida religiosa és invita
da a significar, sota formes diverses, la caritat mateixa de Déu amb el llen
guatge del nostre temps. 

927. Tots els religiosos, exempts o no4, ocupen un lloc entre els col·labo
radors del bisbe diocesà en el seu ofici pastoral5. La implantació i l'expansió 

854 missionera de l'Església demana la presència de la vida religiosa en totes les 
seves formes des dels inicis de l'evangelització6

. «La història dóna testimoni 
dels grans mèrits de les famílies religioses en la propagació de la fe i en la 
formació de noves Esglésies, des de les antigues institucions monàstiques i 
els ordes medievals fins a les congregacions modernes»7

. 

Els instituts seculars 

928. «Un institut secular és un institut de vida consagrada en el qual els 
fidels, vivint en el món, tendeixen a la perfecció de la caritat i procuren con
tribuir, sobretot des de dins, a la santificació del món»8

• 

929. Amb una «vida perfectament i totalment consagrada a [aquesta] santi
ficació9», els membres d 'aquests instituts partidpen a la tasca d 'evangelitza
ció de l'Església «en el món i a partir del món», on la seva presència actua 

901 «com un llevat» 10
. El seu testimoniatge de vida cristiana tendeix a ordenar les 

realitats temporals segons Déu i a penetrar el món amb la força de l'Evangeli. 
Assumeixen, en virtut d'uns vincles sagrats, els consells evangèlics i guarden 
entre ells la comunió i la fraternitat pròpies de la seva forma de vida secular11

• 

Les societats de vida apostòlica 

930. Al costat de les diverses formes de vida consagrada hi ha «les societats de vida 
apostòlica, els membres de les quals, sense vots religiosos, cerquen el fi apostòlic 

l. Cf. UR 15. 2. Cf. CIC, can. 573. 3. Cf. CIC, can. 607. 4. Cf. CIC, can. 591. 5. Cf. CD 33-
35. 6. Cf. AG 18; 40. 7. Joan Pau II, RM 69. 8. CIC, can. 710. 9. Pius XII , const. ap. «Provi
da Mater». 10. PC 11. 11. Cf. CIC, can. 713. 
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propi de la societat i, portant una vida fraterna en comú segons el seu propi tarannà, 
tendeixen a la perfecció de la caritat per mitjà de l'observança de les constitucions. 
Entre aquestes societats, n'hi ha algunes, els membres de les quals assumeixen els 
consells evangèlics» segons les pròpies constitucions1

. 

Consagració i missió: anunciar el Rei que ve 

931. Lliurat a Déu supremament estimat, aquell que pel baptisme ja se li 
havia dedicat es troba així consagrat més íntimament al servei diví i destinat al 
bé de l'Església. A través de l'estat de consagració a Déu, l'Església manifesta el 
Crist i fa veure com l'Esperit Sant actua en ella d'una manera admirable. Els 
qui professen els consells evangèlics tenen, primerament, com a missió, viure 
la seva consagració personal. Però, «dedicats al servei de l'Església, en virtut 
de la seva mateixa consagració, tenen l'obligació de contribuir d'una manera 
especial a l'acció missionera, segons la forma pròpia del seu institut» 2

• 

932. En l'Església, que és com el sagrament, és a dir, el signe i l'instrument 775 
de la vida de Déu, la vida consagrada apareix com un signe particular del 
misteri de la Redempció. Seguir i imitar el Crist «de més a prop», manifestar 
«més clarament» l'abnegació d'un mateix, és trobar «més profundament» pre-
sent, en el cor del Crist, els homes del nostre temps. Car els qui segueixen 
aquest camí «més estret» estimulen els seus germans amb l'exemple i donen 
aquest testimoni brillant: «El món no pot ser transfigurat i ofert a Déu sense 
l'esperit de les benaurances» 3

. 

933. Tant si aquest testimoni és públic -quan es dóna des de l'estat reli
giós- com si és més discret i fins i tot secret, sempre tenim que la vinguda del 672 
Crist és, per a tots els consagrats, l'origen i la meta de les seves vides: 

Com que el poble de Déu no té aquí a la terra una ciutat permanent [ aquest 769 
estat] ( ... ) manifesta a tots els creients la presència dels béns celestials ja en 
aquest món; dóna testimoniatge de la vida nova i eterna adquirida per la Re
dempció del Crist, i anuncia la resurrecció futura i la glòria del cel4

. 

EN RESUM 

934. «Per institució divina, entre els fidels hi ha dins l'Església els ministres 
sagrats, que en el dret reben el nom també de clergues, i els altres fidels 
són anomenats laics». Hi ha també fidels que pertanyen a una i altra 
categoria i que, per la professió dels consells evangèlic~~ s'han consa
grat a Déu i serveixen així la missió de l'Església5

. 

l. CIC, can. 731, §§ 1.2. 2. CIC, can 783; cf. RM 69. 3. LG 31. 4. LG 44. S. CIC, can. 207, § 
1.2. 
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935. Per anunciar la fe i implantar el seu Regne, el Crist envia els seus 
apòstols i els seus successors. Els dóna part a la missió i el poder d'ac
tuar en nom d'èlt. 

936. El Senyor va constituir sant Pere elf anament visible de la seva Es
glésia. Li donà les claus. El bisbe de l'Església de Roma, successor de 
sant Pere, «és el cap del col·legi episcopal, el Vicari del Crist i el Pastor 
de l'Església universal ací a la terra»1

. 

93 7. El Papa «gaudeix, per institució divina, de la potestat suprema, plena, 
immediata i universal en la cura d'ànimes»2

• 

938. Els bisbes, establerts per l'Esperit Sant, són els successors dels apòstols. 
«Cadascun, per la seva part, és principi visible i fonament de la unitat 
en les seves Esglésies particulars»3. 

939. Ajudats pels preveres, col·laboradors seus, i pels diaques, els bisbes te
nen el ministeri d 'ensenyar autènticament la fe, de celebrar el culte 
diví, sobretot l'Eucaristia, i de dirigir les seves Esglésies com a pastors 
veritables. També pertany al seu ministeri la sol·licitud de totes les 
Esglésies, amb el Papa i sota la seva direcció. 

940. «Essent propi de la condició dels laics haver de viure enmig del món i 
dels afers temporals, Déu els crida a exercir, ''gràcies al vigor del seu 
esperit cristià", el seu apostolat en el món a manera de llevat»4

. 

941. Els laics participen en el sacerdoci del Crist. Més units cada cop a ell, 
despleguen la gràcia del baptisme i de la confirmació en totes les 
dimensions de la vida personal, familiar, social i eclesial, i així rea
litzen la crida a la santedat adreçada a tots els batejats. 

942. Gràcies a la seva missió profètica, els laics «són també cridats a es
devenir en tota circumstància i al cor mateix de la comunitat huma
na els testimonis del Crist»5

. 

943. En virtut de la seva missió reial, els laics tenen el poder de destruir 
l'imperi del pecat en ells mateixos i en el món amb l'abnegació pròpia 
i la santedat de vida6

. 

944. La vida consagrada a Déu es caracteritza per la professió pública dels 
consells evangèlics de pobresa, castedat i obediència dins un estat de 
vida estable reconegut per l'Església. 

l. CIC, can. 331. 2. CD 2. 3. LG 23. 4. M 2. 5. GS 43, § 4. 6. Cf. LG 36. 
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945. Lliurat a Déu supremament estimat, aquell que pel baptisme ja se li 
havia dedicat es troba així consagrat més íntimament al servei diví i 
destinat al bé de tota l'Església. 

PARÀGRAF 5 La comunió dels sants 1474-1477 

946. Després d'haver confessat «la santa Església catòlica», el Símbol dels 
apòstols afegeix «la comunió dels sants». D'alguna manera, aquest article és 
una repetició de l'anterior: «Què és l'Església sinó l'assemblea de tots els 823 
sants?1

» La comunió dels sants és precisament l'Església. 

947. «Tots els creients formen un sol cos. Per això el bé dels uns es comu
nica als altres.(. .. ) Cal creure que hi ha una comunicació de béns en l'Església. 
Però el membre més important és el Crist, ja que és el cap (. .. ). Així, el bé del 790 
Crist es comunica a tots els membres, i aquesta comunicació es fa amb els 
sagraments de l'Església» 2

• «Com que aquesta Església és governada per un 
sol i idèntic Esperit, tots els béns que ella rep esdevenen necessàriament un 
fons comú»3. 

948. El terme «comunió dels sants» té, per consegüent, dues significacions 
estretament lligades: «comunió en les coses santes, sancta» i «comunió entre 1331 
les persones santes, sancti».». 

«Sancta sanctis! (Les coses santes són per als sants)» . Ho proclama el celebrant en la 
majoria de les litúrgies orientals a l'hora de l'elevació dels sants Dons abans del servei 
de la comunió. Els fidels (sancti) són alimentats amb el Cos i la Sang del Crist (sancta), 
a fi de creure en la comunió de l'Esperit Sant (Koinonia) i comunicar-la al món. 

I. IA COMUNIÓ DELS BÉNS ESPIRITUALS 

949. En la comunitat primitiva de Jerusalem, els deixebles «prenien part 
amb assiduïtat en l'ensenyament dels apòstols, en la comunió fraterna, en la 
fracció del pa i en les pregàries» (Ac 2,42): 

La comunió en lafe. La fe dels fidels és la fe de l'Església rebuda dels apòstols, 185 
tresor de vida que s'enriqueix quan és participat. 

950. La comunió dels sagraments. «El fruit de tots els sagraments pertany a 1130 
tots. Els sagraments, i sobretot el baptisme que és com la porta per on els 
homes entren a l'Església, són vincles sagrats que els uneixen entre ells i amb 
Jesucrist. La comunió dels sants és la comunió dels sagraments( .. .). El nom de 

l. Nícetas, symb. 10. 2. St. Tomàs d'A., Symb. 10. 3. Catech. R. l, 10, 24. 
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comunió pot aplicar-se a cadascun d'ells, perquè cadascun d'ells ens uneix 
1331 amb Déu( .. .). Però aquest nom escau sobretot a l'Eucaristia, més que a qualse

vol altre, ja que és l'Eucaristia principalment el sagrament que completa 
aquesta comunió» 1

. 

799 951. La comunió dels carismes: en la comunió de l'Església, l'Esperit Sant 
«distribueix també entre els fidels de tots els nivells(. .. ) les gràcies especials» 
per a l'edificació de l'Església2. Però «a cadascú se li dóna la manifestació de 
l'Esperit en bé de tots»3. 

2402 952. «Tot els era comú» (Ac 4,32), «Tot allò que el veritable cristià pos
seeix, ho ha de mirar com un bé que li és comú amb tots, i sempre ha d'estar a 
punt d'ajudar de pressa l'indigent i de posar remei a la misèria del proïsme» 4. 

El cristià és un administrador dels béns del Senyor5
. 

1827 953. La comunió de la caritat: en la sanctorum communio «ningú no viu 
per a si mateix, com ningú no mor per a si mateix» (Rm 14,7). «Quan un 
membre pateix, tots els membres pateixen amb ell; quan un membre és hono
rat, tots els membres s'alegren amb ell. Vosaltres, doncs, sou el Cos del Crist, i 

2011 part dels seus membres» ( lCo 12,26-27). «La caritat no cerca el propi interès» 
(lCo 13,5)6. El més petit dels nostres actes, fet per caritat, repercuteix a favor 
de tots, dintre aquesta solidaritat amb tots els homes, vius o morts, que es basa 

845, 1469 en la comunió dels sants. Tot pecat perjudica aquesta comunió. 

II. IA COMUNIÓ DE L'ESGLÉSIA DEL CEL I DE IA TERRA 

771 954. Els tres estats de l'Església. «Fins que el Senyor vingui amb la seva 
glòria, acompanyat de tots els àngels, i, destruïda la mort, totes les coses li 
siguin sotmeses, alguns d'entre els seus deixebles peregrinen a la terra, altres, 

1031 després de morts, són purificats, i uns altres són glorificats: contemplen clara-
1023 ment el mateix Déu tri i u, tal com és» 7

• 

Però tots, en graus diversos i de maneres diferents, ens comuniquem en la 
mateixa caritat envers Déu i envers el proïsme, i cantem al nostre Déu el 
mateix himne de glòria. Car tots els qui són del Crist i posseeixen el seu 
Esperit formen una sola Església i constitueixen una comunitat davant el Crist8

. 

955. «La unió dels qui encara són en aquest món amb els germans que 
s'han adormit en la pau del Crist no és de cap manera interrompuda; al contra
ri, segons la fe constant de l'Església, s'enforteix amb la comunicació dels béns 
espirituals» 9

. 

l. Catech. R. l , 10, 24. 2. LG 12. 3. Co 12,7. 4. Catech. R. l , 10, 27. 5. Cf. Lc. 16,1.3. 6. Cf. 
Co 10,24. 7. LG 49. 8. LG 49. 9. LG 49. 
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956. La intercessió dels sants. «Pel fet que els benaurats estan més íntima- 1370 
ment units al Crist, consoliden tota l'Església en la santedat amb més eficàcia. 1683 
( ... ) No paren d 'intercedir per nosaltres prop del Pare, tot presentant els mè-
rits que, gràcies a l'únic Mitjancer de Déu i els homes, Jesucrist, van guanyar 
aquí a la terra servint en tot el Senyor( ... ). La seva sol·licitud de germans ajuda 
molt la nostra feblesa» 1: 

No ploreu. Us seré més útil quan hagi mort i us ajudaré amb més eficàcia que 
no pas durant la vida2

• 

Passaré el meu cel fent bé sobre la terra3. 

957. La comunió amb els sants. «No és per raó solament del seu exemple 1173 
que venerem la memòria dels sants del cel, sinó encara més perquè la unió de 
tota l'Església en l'Esperit es vegi enfortida per l'exercici de l'amor fratern. 
Perquè així com la comunió cristiana entre els cristians encara en camí ens 
duu més a prop del Crist, així el consorci amb els sants ens uneix amb el Crist, 
del qual brolla, com de la seva font o cap, tota la gràcia i la vida del mateix 
poble de Déu»4

: 

Adorem el Crist perquè és el Fill de Déu. Pel que fa als màrtirs, els estimem 
com a deixebles i imitadors del Senyor, i això és just, a causa de la devoció 
incomparable envers el seu Rei i Mestre. Tant de bo que també nosaltres 
puguem ser els seus companys i condeixebles5

. 

958. La comunió amb els difunts. «L'Església d'aquí baix tingué des dels 1371 
primers temps del cristianisme un perfecte coneixement d 'aquesta comunió 
de tot el Cos místic de Jesucrist, i per això va fomentar amb una gran pietat el 
record dels difunts i va oferir sufragis per ells, «convençuda que pregar pels 
difunts perquè els siguin perdonats els pecats és cosa santa i religiosa» (2M 1032, 1689 
12,45)»6

. La nostra pregària pels difunts no sols pot ajudar-los a ells, sinó que 
també pot fer eficaç la seva intercessió per nosaltres. 

959. En l'única família de Déu. «Tots els qui som fills de Déu i formem 
una sola família en el Crist, en unir-nos en un mateix amor mutu i en una 1027 
mateixa lloança a la Santíssima Trinitat corresponem a la profunda vocació de 
l'Església» 7. 

EN RESUM 

960. L'Església és «comunió dels sa,nts»: aquesta expressió designa prlmer de 
tot les «coses santes» (sancta), i, abans de tot, l'Eucaristia, «que representa 
ifa la unitat dels fidels, que constituehcen un sol Cos en el Crisi» 

l. LG 49. 2. St. Domènec, moribund, als seus germans, cf. Jordà de Saxònia, lib. 93. 3. Sta. 
Teresa de l'Infant Jesús, verba. 4. LG 50. 5. St. Policarp, martyr. 17. 6. LG 50. 7. LG 
51. 8. LG 3. 
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961. Aquest terme designa també la comunió de les «persones santes» 
(sanctV en el Crist que «va morir per tots», de manera que allò que Ja 
o sofreix cadascun en el Crist i pel Crist repercuteix en bé de tots. 

962. «Creiem en la comunió entre tots els fidels del Crist, d'aquells que són 
pelegrins sobre aquesta terra, dels difunts que compleixen la pròpia 
purificació i dels benaurats del cel, els quals tots conjuntament formen 
una sola Esglésú:l; creiem que en aquesta comunió l'amor misericordiós 
de Déu i dels seus sants escolta constantment les nostres pregàries» 1. 

PARÀGRAF 6 Maria, Mare del Crist i Mare de l'Església 

963. Després d'haver parlat del paper de la Mare de Déu en el misteri del 
Crist i de l'Esperit Sant, cal considerar ara el seu lloc en el misteri de l'Església. _ 
«La Verge Maria(. .. ) és reconeguda i venerada com la veritable Mare de Déu i 
del Redemptor( ... ). També és la veritable «Mare dels membres [del Crist] ( ... ) 
que amb la seva caritat ha col·laborat al naixement, dintre l'Església, dels fidels 
que són els membres d'aquest Cap»»2

• « ... Maria Mare del Crist i Mare de l'Es
glésia»3. 

I. LA MATERNITAT DE MARIA ENVERS L'ESGLÉSIA 

Tota unida al seu Fill ... 

964. El paper de Maria envers l'Església és inseparable de la seva unió amb 
el Crist, en deriva directament. «Aquesta unió de Maria amb el Fill en l'obra de 
la salvació es fa palesa des de la concepció virginal del Crist fins a la seva 
mort» 4. Es manifesta particularment a l'hora de la seva passió: 

La Verge Maria progressà en el camí de la fe i mantingué fidelment la seva unió 
amb el Fill fins a la creu, on, no sense un designi exprés de Déu, s'estava, 
compartia l'atroç sofriment del seu Unigènit i prenia part amb cor de mare en 
el seu sacrifici, consentint plena d'amor en la immolació de la víctima que ella 
havia engendrat; i finalment fou donada com a Mare al deixeble amb aquestes 
paraules del mateix Jesucrist morent a la creu: «Dona, aquí teniu el vostre Fill» 
On 19,26-27)5. 

965. Després de l'Ascensió del seu Fill, Maria «va assistir amb la seva pregà
ria l'Església naixent»6

. Reunida amb els apòstols i algunes dones, veiem tam
bé «Maria implorant amb els seus precs el do d'aquell Esperit que a l'Anuncia
ció ja l'havia coberta amb la seva ombra»7

• 

l. SPF 30. 2. LG 53, citant St. Agustí, virg. 6. 3. Pau VI, discurs del 21 de novembre de 
1964. 4. LG 57. 5. LG 58. 6. LG 69. 7. LG 59. 
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... també en la seva Assumpció ... 

966. «Finalment la Verge Immaculada que havia estat preservada de qualse- 491 
vol taca del pecat original, acabat el curs de la vida terrenal, fou emportada 
amb cos i ànima vers la glòria del cel i exaltada per Déu en qualitat de Reina 
de l'univers, perquè tingués una més plena semblança amb el seu Fill, Senyor 
de senyors i vencedor del pecat i de la mort» 1

. L'Assumpció de la Mare de Déu 
és una participació singular a la Resurrecció del seu Fill i una anticipació de la 
resurrecció dels altres cristians: 

A l'hora de l'infantament heu guardat la virginitat; a l'hora de la dormició no 
heu deixat el món, oh Mare de Déu! Us heu unit a la font de la Vida, vós que 
heu concebut el Déu vivent i que, amb les vostres pregàries, deslliurareu les 
nostres ànimes de la mort2 

. 

... és la nostra Mare en l'ordre de la gràcia 

967. Per la seva adhesió total a la voluntat del Pare, a l'obra redemptora del 
seu Fill i a tota moció de l'Esperit Sant, la Verge Maria és, per a l'Església, el 2679 
model de la fe i de la caritat. Per això Maria «es saludada com un membre 
supereminent i enterament singular de l'Església»3

, i constitueix, fins i tot, la 507 
«realització exemplar» ( el «-iypus») de l'Església 4. 

968. Però el seu paper en relació amb l'Església i a tota la humanitat encara 
té més abast. «Col·laborà a l'obra del Salvador en un grau totalment singular, 494 
per l'obediència, la fe, l'esperança i una caritat ardent, amb vista a restaurar la 
vida sobrenatural de les ànimes. Per això ens va ser Mare en la vida de la 
gràcia»5. 

969. «Aquesta maternitat de Maria en l'ordre de la gràcia perdura sempre, 501 
des del consentiment que a l'hora de l'Anunciació va donar confiadament i 149 
que al peu de la creu va mantenir sense defallença, fins a la consumació defini-
tiva de tots els elegits; ja que, un cop emportada al cel, no ha renunciat a 
aquest ofici salvador, sinó que amb la seva intercessió multiforme continua 
obtenint-nos les gràcies que toquen la salvació eterna( ... ). És per aquest motiu 1370 
que la Verge Maria és invocada a l'Església amb els títols d'advocada, auxilia-
dora, socorredora i mitjancera» 6. 

970. «El paper maternal de Maria envers els homes no enfosqueix ni disminueix 
en cap sentit l'única mitjanceria del Crist, sinó que en demostra l'eficàcia. En efecte, 2008 
tota la influència salvífica de la Verge Maria ( ... ), brolla de la sobreabundància dels 

l. LG 59; cf. la proclamació del dogma de l'Assumpció de la benaurada Verge Maria pel papa Pius 
XII el 1950: DS 3903. 2. Litúrgia bizantina, Tropari de la festa de la Dormició (15 agost). 3. LG 
53. 4. LG 63. 5. LG 61. 6. LG 62. 
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mèrits del Crist; basant-se en la seva mediació, en depèn enterament» 1
. «Cap criatura, 

en efecte, no pot ser mai equiparada amb el Verb encarnat i Redemptor; ans, així com 
1545 el sacerdoci del Crist és participat de diverses maneres ja pels ministres, ja pel poble 

creient, o així com una mateixa bonesa de Déu es difon realment a través de les 
criatures de moltes maneres, així també l'única mitjanceria del Redemptor no exclou, 

308 sinó que suscita en les criatures una variada cooperació participada d'una mateixa 
font» 2

. 

2673-2679 11. EL CULTE DEIA MARE DE DÉU 

1172 971. «Totes les generacions em diran benaurada» (Lc 1,48). «La pietat de 
l'Església envers la Mare de Déu és intrínseca al culte cristià»3. «Maria és legíti
mament honorada per l'Església amb un culte especial. I, de fet, des de molt 
antic, la Verge Santíssima ha estat honorada amb el títol de «Mare de Déu»; els 
fidels es refugien sota la seva protecció, la imploren en tots els perills i neces- · 
sitats (. .. ). Aquest culte( ... ) tot i que presenta un caràcter absolutament únic, és 
essencialment diferent del culte d'adoració que es dóna al Verb encarnat, així 
com al Pare i a l'Esperit Sant, i el facilita en gran manera» 4. Troba la seva 
expressió en les festes litúrgiques dedicades a la Mare de Déu5 i en la pregària 

2678 mariana, com el sant Rosari, «síntesi de tot l'Evangeli» 6. 

Ill. MARIA, ICONA ESCATOLÒGICA DE L'ESGLÉSIA 

972. Després d'haver parlat de l'Església, del seu origen, de la seva missió i 
del seu destí, no podríem acabar millor que girant la nostra mirada cap a 

773 Maria per contemplar-hi allò que és l'Església en el seu misteri, en el seu 
«pelegrinatge de la fe», i allò que ella serà a la pàtria, al final del seu camí, on 
l'espera, «en la glòria de la Santíssima i indivisible Trinitat», «en la comunió 

829 de tots els sants»7
, aquella que l'Església venera com la Mare del seu Senyor i 

com la seva pròpia Mare: 

La Mare de Jesús, així com glorificada ja en cos i ànima al cel és una imatge i un 
inici de l'Església que ha d'arribar a la plenitud de la glòria futura, així aquí a la 

2853 terra, mentre no vingui el dia del Senyor, resplendeix com un signe d 'es
perança ferma i de consol per al poble de Déu en marxa» 8. 

EN RESUM 

973. Pronunciant el «Fiat» de l'Anunciació i donant el seu consentiment 
al misteri de l'Encarnació, Maria ja col·labora a tota l'obra que ha 

l. LG 60. 2. LG 62. 3. MC 56. 4. LG 66. 5. Cf. SC 103. 6. Cf. MC 42. 7. LG 69. 8. LG 
68. 
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d'acomplir el seu Fill. Ella és la Mare allí on ell és el Salvador i el Cap 
del Cos místic. 

974. Lcl Santíssima Verge Maria, acabat el curs de la seva vida terrenal, fou 
enduta a la glòria del cel en cos i ànima. Allí ja participa a la glòria 
de la Resurrecció del seu Fill, anticipant la resurrecció de tots els mem
bres del seu Cos. 

975. «Creiem que la Santíssima Mare de Déu, nova Eva, Mare de l'Església, 
continua al cel el seu paper maternal envers els membres del Crist»1

. 

ARTICLE 10 «Crec en la remissió dels pecats» 

976. El Símbol dels apòstols lliga la fe en el perdó dels pecats a la fe en 
l'Esperit Sant, però també a la fe en l'Església i en la comunió dels sants. 
Després de la Resurrecció, el Crist va donar l'Esperit Sant als apòstols i els 
atorgà el seu poder diví de perdonar els pecats: «Rebeu l'Esperit Sant; als qui 
perdonareu els pecats, els seran perdonats; als qui els retindreu, els seran 
retinguts» Qn 20,22-23). 

(La segona part del Catecisme tractarà explícitament del perdó dels pecats amb el 
baptisme, el sagrament de la penitència i els altres sagraments, sobretot l'Eucaristia. 
Aquí, doncs, n'hi haurà prou d'evocar breument algunes dades bàsiques.) 

I. UN SOL BAPTISME PER AL PERDÓ DELS PECATS 

977. Nostre Senyor va lligar el perdó dels pecats a la fe i al baptisme: «Aneu 
per tot el món, i prediqueu la Bona Nova a tota criatura. El qui creurà i serà 
batejat, se salvarà» (Me 16,15-16). El baptisme és el primer i el principal sagra-
ment del perdó dels pecats, perquè ens uneix al Crist que morí pels nostres 
pecats i ressuscità per la nostra justificació2

, a fi que «també nosaltres portem 
una vida nova» (Rm 6,4). 

978. «Quan fem la nostra primera professió de fe i rebem el sant baptisme 
que ens purifica, el perdó que se 'ns dóna és tan ple i complet, que no ens 
resta absolutament res per a esborrar, sia de la falta original, sia de les faltes 
comeses per la nostra pròpia voluntat, ni tampoc cap pena que hàgim de sofrir 
per expiar-les ( .. .). Això no obstant, la gràcia del baptisme no deslliura ningú 
de les febleses de la naturalesa. Ben al conu-ari, encara hem de combatre els 

1263 

moviments de la concupiscència que no paren d'inclinar-nos al mal»3. 1264 

1. SPF 15. 2. Cf. R.m 4,25. 3. Catech. R l, 11 , 3. 
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979. En aquesta lluita contra la inclinació al mal, qui serà prou alent i 
vigilant per e icar tota ferida del pecat? «Era, doncs necessari que l 'Església 
tingués el poder de perdonar els pecats, i per això calia també que el baptisme 

1446 no fos per a ella l'única manera de ervir-se de les claus del Regne del cel 
rebude de Jesucrist. Calia qu fos capaç de p rdonar el pecats a tot el 
penitents, encara que hagin pecat fins al moment final de la vida» 1• 

1422-1484 980. Pel sagrament de la p nitència el batejat pot ser reconciliat amb Déu i 
amb l'Església: 

El Pares han tingut raó d 'anomenar la penitència «un baptisme dificultós» 2• 

Aquest sagrament de la penitència és nec sari p r alvar-se a tots els qui han 
caigut n p cat després del bapti me, exactament com ho és el baptisme a cor 
els qui encara no han estat regenerat 3. 

II. EL PODER DE LE ' CIA S 

981. Crist, després d la Re urrecció, va nviar el apòstols a predicar «en 
nom seu la conversió per a remissió dels pecats a tots els pobles» (Lc 24,47). 
Aquest «miní teri de la reconciliació» (2Co 5 18), els apòstols i els seus suc
ces or no el an exercir olament anunciant als homes el perdó de Déu que 
el Críst va merèixer a favor no tre i cridant-lo a la conver ió i a la fe, inó 

1444 també comunicant-los la remissió dels pecats per mitjà del baptisme i recon
ciliant-lo amb Déu i amb l'E glésia gracies al poder de les claus rebut del 
Cri t: 

553 L'Església va rebre les claus del Regne del cel, perquè en ella es faci la remi -
ió del pecats amb la sang del Crist i l'acció de l'Esperit ant. En aquesta 

Església reviu l'ànima - que havia mort a causa dels pecats- a fi de iure 
amb el Crist, la gràcia del qual en ha salvat4. 

1463 982. o hi ha cap pecat, per greu que sigui, que l'Església santa no pugui 
perdonar. <<Ningú, per dolent i culpable que sigui, no ha de perdre l esperan
ça certa de rebre e l perdó, mentre el seu penediment sigui sincer>> 5

. El Crist, 
605 que va morir p r tots l homes vol que, dins la se a Esglé ia, sempre siguin 

obertes les portes del perdó a qualsevol que torni d l p cat6. 

1442 983. Caldrà que la cateque ·i s'esforci a desvetllar i a fomentar entre els 
fidel la fe en la grand a incomparable del do que el Crist re suscitat a fer a 
la eva Esglé ia: la mL ió i el poder de perdonar veritablement els pecats 
mitjançant el mini teri dels apòstol i del s u ucce or : 

1. Catech. R. l, 11 , 4. 2. St. Gregori de Nazianzè, or. 39, 17. 3. Ce. Trento: OS 1672. 4. t. 
Agu ·rí, erm. 214, 11 . 5. Catech. R. 1, 11, 5. 6. Cf. Mt 18,21-22. 
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El Senyor vol que els seus deixebles tinguin un poder immens. Vol que els 1465 
seus pobres servidors realitzin en nom d'ell tot allò que ell havia fet quan era a 
la terra1. 

Els sacerdots han rebut un poder que Déu no ha donat ni als àngels ni als 
arcàngels. ( ... ) Déu aprova allí dalt tot allò que els sacerdots fan aquí baix2

. 

Si a l'Església no hi hagués la remissió dels pecats, no hi hauria cap esperança; 
no hi hauria esperança de vida eterna i d'alliberament etern. Donem gràcies a 
Déu que ha concedit a l'Església un do tan gran3. 

EN RESUM 

984. El Credo posa en relació «el perdó dels pecats» amb la professió de fe 
en l'Esperit Sant. En efecte, Jesucrist ressuscitat va confiar als apòstols 
el poder de perdonar els pecats quan els donà l'Esperit Sant. 

985. El baptisme és el primer i el principal sagrament per al perdó dels 
pecats: ens uneix al Crist mort i ressuscitat i ens dóna l'Esperit Sant. 

986. Per voluntat del Crist, l'Església té el poder de perdonar els pecats dels 
batejats i l'exerceix a través del ministeri dels bisbes i els preveres d 'una 
manera habitual en el sagrament de la penitència. 

987. «En la remissió dels pecats, els sacerdots i els sagraments són tan sols 
instruments de què se seroeix nostre Senyor Jesucrist, únic autor i dis
pensador de la nostra salvació, a fi d'esborrar les nostres iniquitats i 
donar-nos la gràcia de lajustificació »4

. 

ARTICLE 11 «Crec en la resurrecció de la carn» 

988. El Credo cristià - professió de la nostra fe en Déu Pare, Fill i Esperit 
Sant, i en la seva acció creadora, salvadora i santificadora - culmina en la 
proclamació de la resurrecció dels morts a la fi del temps, i en la vida eterna. 

989. Creiem fermament, i així ho esperem, que de la mateixa manera que 
el Crist va ressuscitar veritablement d'entre els morts i viu per sempre, així 655 
també, després de la mort, els justos viuran per sempre amb el Crist ressusci-
tat, el qual els ressuscitarà el darrer dia5

• Igual que la seva, la nostra resurrec-
ció serà obra de la Santíssima Trinitat: 648 

Si l'Esperit del qui va ressuscitar Jesús d'entre els morts habita en vosaltres, el 
qui va ressuscitar Jesucrist d 'entre els morts vivificarà també els vostres cossos 
mortals per mitjà del seu Esperit que habita en vosaltres (Rm 8,11)6. 

l. St. Ambròs, poenit. l, 34. 2. St.Joan Crisòstom, sac. 3, 5. 3. St. Agustí, serm. 213, 8. 4. Catech. 
R l, 11, 6. 5. Cf.Jn 6,39-40. 6. Cf. l Te 4,14; Co 6,14; 2Co 4,14; Fl3,10·11. 
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990. La paraula «carn» significa l'home en la seva condició de feblesa i de mortali
tat1. La «resurrecció de la carn» significa que, després de la mort, no existirà solament 

364 la vida de l'ànima immortal, sinó que també tornaran a viure els nostres «cossos mor
tals» (Rm 8,11). 

991. Creure en la resurrecció dels morts sempre ha estat, des del principi, 
638 un element essencial de la fe cristiana. «És una convicció dels cristians la 

resurrecció dels morts; aquesta creença ens fa viure» 2
: 

Com és que alguns de vosaltres diuen que no hi haurà resurrecció dels morts? 
Si no hi hagués resurrecció dels morts, tampoc el Crist no hauria ressuscitat. I 
si el Crist no hagués ressuscitat, seria sense objecte la nostra predicació, ho 
seria també la vostra fe ( ... ). De fet, però, el Crist ha ressuscitat d'entre els 
morts, com a primícies de tots els qui van morir (lCo 15,12-14.20). 

I. LA RESURRECCIÓ DEL CRIST I LA NOSTRA 

Revelació progressiva de la resurrecció 

992. Déu va revelar progressivament la resurrecció dels morts al seu Poble. 
L'esperança en la resurrecció corporal dels morts va imposar-se com una con
seqüència intrínseca de la fe en un Déu creador de l'home tot sencer, ànima i 

297 cos. El Creador del cel i de la terra també és el qui manté fidelment la seva 
aliança amb Abraham i els seus descendents. En aquesta doble perspectiva 
començarà a expressar-se la fe en la resurrecció. Enmig de les seves proves els 
màrtirs Macabeus confessen: 

El Rei del món, com que morim per les seves lleis, ens ressuscitarà a una vida 
perdurable (2M 7,9). Val més morir a mans d'homes i confiar en l'esperança 
que Déu ens dóna de ser ressuscitats novament per ell (2M 7,14)3. 

575 993. Els fariseus4 i molts contemporanis del Senyor5 esperaven la resurrec
ció. Jesús l'ensenya amb fermesa. Als saduceus, que la negaven, els respon: 
«No és perquè desconeixeu les Escriptures i el poder de Déu que aneu equi-

205 vacats?» (Me 12,24). La fe en la resurrecció reposa sobre la fe en Déu, que «no 
és pas Déu de morts, sinó Déu de vius» (Me 12, 27). 

994. Però hi ha quelcom més: Jesús lliga la fe en la resurrecció a la seva 
pròpia persona: «Jo sóc la Resurrecció i la vida» On 11,25). El darrer dia Jesús 
mateix ressuscitarà els qui hauran cregut en ell6 i hauran menjat el seu cos i 

646 begut la seva sang7
. Mentrestant, en dóna un signe i una penyora tornant la 

vida a alguns morts8
. Amb això anuncia la seva pròpia Resurrecció, que serà, 

l. Cf. Gn 6,3; Sl 56,5; Is 40,6. 2. Tertul·lià, res. l, l. 3. Cf. 7, 29; Dn 12,1-13. 4. Cf. Ac 
23,6. S. Cf.Jnll ,24. 6. Cf.JnS,24-25;6,40. 7. Cf.Jn6,54. 8. Cf.Mc5,21-42;Lc7,ll·l7;Jnll. 
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tanmateix, d'un altre ordre. D'aquest esdeveniment únic, en parla com del 
«signe de Jonàs» (Mt 12,39) i del signe del temple1

: anuncia la seva Resurrec- 652 
ció per al tercer dia després de la mort2. 

995. Ser testimoni del Crist és ser «testimoni de la seva Resurrecció» (Ac 860 
1,22)3. L'esperança cristiana en la resurrecció és tota ella marcada pels encon-
tres amb el Crist ressuscitat. Ressuscitarem com ell,. amb ell i per ell. 655 

996. Des del començament, la fe cristiana en la resurrecció ha trobat in
comprensions i oposicions4

. «Sobre cap punt la fe cristiana no troba tanta 643 
contradicció com sobre la resurrecció de la carn» 5. En canvi, és més comuna-
ment acceptat que, després de la mort, la vida de la persona humana continua 
d'una manera espiritual. Però, com creure que aquest cos tan evidentment 
mortal podrà ressuscitar a la vida eterna? 

Com ressuscitaran els morts? 

997. Què és «ressuscitar»? En la mort -separació de l'ànima i del cos- el 
cos de l'home cau en la corrupció, mentre que l'ànima surt a l'encontre de 
Déu, bo i restant en espera de ser reunida amb el seu cos glorificat. Déu, en la 366 

, seva omnipotència, farà definitivament incorruptible la vida dels nostres cos
sos unint-los a les nostres ànimes, per la força de la Resurrecció de Jesús. 

998. Qui ressuscitarà? Tots els homes que han mort: «Els qui hauran fet el 1038 
bé, ressuscitaran a la vida; els qui hauran comès el mal, ressuscitaran condem-
nats» Qn 5,29)6. 

999. Com? El Crist va ressuscitar amb el seu propi cos: «Mireu les mans i els 640 
peus, que sóc jo mateix» (Lc 24,39). Però ell no va tornar a una vida terrenal. 
Així, en ell, «tots ressuscitaran amb el mateix cos que tenen ara» 7

, però aquest 645 
cos serà «transfigurat en cos gloriós» (Fl 3,21), en «cos espiritual» (lCo 15,44): 

Però algú dirà: Com ressuscitaran els morts? I amb quin cos tornen? Beneit! 
Allò que sembres no arriba a tenir vida, si no mor abans; i allò que sembres no 
és pas el cos de la planta que ha de néixer, sinó un simple gra de blat, per 
exemple, o de qualsevol altra llavor( ... ). Se sembra en la corrupció, i ressusci
tarà incorruptible( ... ). Els morts ressuscitaran incorruptibles( ... ). Cal, en efec
te, que aquest cos corruptible es revesteixi d'incorruptibilitat, que aquest cos 
mortal es revesteixi d'immortalitat (leo 15,35-37.42.42-53). 

1000. Aquest «com» ultrapassa la nostra imaginació i el nostre enteniment. 647 
Només és accessible en la fe. Però la nostra participació a l'Eucaristia ja ens 
dóna un tast de la transfiguració del nostre cos per Jesucrist: 

l. Cf. Jn 2,19-22. 2. Cf. Me 10,34. 3. Cf. 4,33. 4. Cf. Ae 17,32; Co 15,12-13. 5. St. Agustí, Psal. 
88, 2, 5. 6. Dn 12,2. 7. Ce. Laterà IV: OS 801. 
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Així com el pa que ve de la terra, en rebre la invocació de Déu, ja no és pa 
comú, sinó que és l'Eucaristia, composta de dos elements, un de terrenal i un 
altre de celestial, també els nostres cossos que reben l'Eucaristia ja no són 
corruptibles i tenen l'esperança de la resurrecció1

. 

1038 1001. Quan? Definitivament, «el darrer dia» Qn 6,39-40.44.54; 11,24), «a la fi 
673 del món» 2

. La resurrecció dels morts és associada íntimament a la Parusia del 
Crist: 

El Senyor mateix, a un senyal de comandament, al crit d'un arcàngel i al so de 
la trompeta de Déu, baixarà del cel, i els qui han mort en el Crist ressuscitaran 
primer (l Te 4,16). 

Ressuscitats amb el Crist 

1002. Si és cert que el Crist ens ressuscitarà «el darrer dia», també ho és que, 
d'alguna manera, ja som ressuscitats amb el Crist. Gràcies a l'Esperit Sant, la 

655 vida cristiana, ja ara en aquest món, és una participació en la mort i la Resu-
rrecció del Crist: 

Sepultats juntament amb el Crist en el baptisme, amb ell també ressuscitàreu 
per la fe en el poder de Déu que el va ressuscitar d'entre els morts( ... ). Per 
tant, si vau ressuscitar amb el Crist, cerqueu les coses de dalt, on hi ha el Crist, 
assegut a la dreta de Déu (Col 2,12; 3,1). 

1003. Units amb el Crist pel baptisme, els creients ja participen realment a la 
1227 vida celestial del Crist ressuscitat3, però aquesta vida es manté «amagada amb 

el Crist en Déu (Col 3,3). «Amb ell ens ressuscità i amb ell ens féu seure dalt 
1796 del cel en Jesucrist» (Ef 2,6). Alimentats amb el seu Cos a l'Eucaristia, ja for

mem part del Cos del Crist. Quan ressuscitarem el darrer dia, també ens mani
festarem «amb ell en plena glòria» (Col 3,4). 

1004. Esperant aquest dia, el cos i l 'ànima del creient ja participen de la 
364 dignitat de ser «amb el Crist». D'ací ve l'exigència de respecte envers el nostre 

1397 propi cos, però també envers el cos dels altres, sobretot quan sofreixen: 

El cos és per al Senyor, i el Senyor per al cos. I Déu va ressuscitar el Senyor, i 
també ens ressuscitarà a nosaltres amb el seu poder. No sabeu que els vostres 
cossos són membres del Crist? ( ... ). No sou vostres (. .. ). Glorifiqueu Déu, 
doncs, en el vostre cos (lCo 6,13-15.19-20). 

11. MORIR EN EL CRIST JESÚS 

1005. Per ressuscitar amb el Crist cal morir amb el Crist. Cal «emigrar del 
624 cos i anar a viure prop del Senyor» (2Co 5,8). En aquesta «partença» (Fl 1,23) 

l. St. Ireneu, haer. 4, 18, 4-5. 2. LG 48. 3. Cf. Fl 3,20. 
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que és la mort, l'ànima se separa del cos. S'hi tornarà a unir el dia de la 650 
resurrecció dels morts1

. 

La mort 

1006. «L'enigma de la condició humana resulta màxim davant la mort»2
. En 164, 1500 

un sentit, la mort corporal és natural; però, per a la fe, és «la paga del pecat» 
(Rm 6,23)3. I, per als qui moren en la gràcia del Crist, és una participació a la 
mort del Senyor, a fi de poder participar també a la seva Resurrecció4

. 

1007. La mort és el terme de la vida terrenal. El temps mesura les nostres 
vides. Amb el pas del temps canviem, envellim i, com passa amb tots els éssers 
vius de la terra, se'ns presenta la mort com la fi normal de la vida. Aquest 
aspecte de la mort dóna una urgència a les nostres vides: el record de la nostra 
mortalitat ens recorda també que tenim un temps limitat per a realitzar la 
nostra vida: 

Recorda't del teu Creador, els dies de la teva joventut( ... ), abans que la pols 
se'n torni a la terra, com ja hi era, i l'esperit retorni a Déu que el va donar (Ecle 
12,1.7). 

1008. La mort és conseqüència del pecat. Intèrpret autèntic de les afirma- 401 
cions de la sagrada Escriptura5 i de la Tradició, el Magisteri de l'Església ense-
nya que la mort va entrar al món a causa del pecat de l'home6. Malgrat que 
l'home tingués una naturalesa mortal, Déu el destinava a no morir. La mort era 
contrària als designis de Déu Creador; entrà al món com a conseqüència del 376 
pecat7. «La mort corporal, a la qual l'home hauria estat sostret si no hagués 
pecat»8

, és també, per a l'home, «el darrer enemic» que ha de ser vençut9
. 

1009. La mort va ser transformada pel Crist. També Jesús, Fill de Déu, va 
sofrir la mort, pròpia de la condició humana. Però, malgrat el seu esglai davant 612 
la mort10

, va assumir-la amb un acte de submissió total i lliure a la voluntat del 
seu Pare. L'obediència de Jesús ha transformat la maledicció de la mort en 
benedicció 11. 

El sentit de la mort cristiana 1681-1690 

1010. Gràcies al Crist, la mort cristiana té un sentit positiu. «Per a mi viure és 
el Crist, i morir, un guany» (Fl 1,21). «Aquesta afirmació és certa: si morim 
amb ell, amb ell també viurem» (2Tm 2,11). La novetat essencial de la mort 
cristiana és aquesta: pel baptisme, el cristià ja ha mort sacramentalment «amb 1220 

l. Cf. SPF 28. 2. GS 18. 3. Cf. Gn 2,17. 4. Cf. Rm 6,3-9; FI 3,10-11. 5. Cf. Gn 2,17; 3,3; 3,19; 
Sa 1,13; Rm 5,12; 6,23. 6. Cf. DS 1511. 7. Cf. Sa 2,23-24. 8. GS 18. 9. Cf. Co 15,26. 10. Cf. 
Me 14,33-34; He 5,7-8. 11 . Cf. Rm 5,19-21. 
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el Crist», a fi de viure d'una vida nova. I si morim en la gràcia del Crist, la 
mort física consuma aquest «morir amb el Crist» i acaba així la nostra incor
poració a ell en el seu acte redemptor: 

És bo per a mi de morir en (eis) Jesucrist, més que no pas regnar d 'un cap a 
l'altre de la terra. Cerco aquell que va morir per nosaltres; vull el qui p er 
nosaltres va ressuscitar. El meu naixement s 'acosta( ... ) . Deixeu-me rebre la 
llum pura; quan hi arribi, seré un home1

. 

1011. En la mort, Déu crida l'home cap a ell. Per això el cristià pot sentir 
envers la mort un desig semblant al de sant Pau: «Tinc el desig d'anar-me'n i 

1025 de ser amb el Crist» (Fl 1,23). Pot transformar la seva pròpia mort en un acte 
d 'obediència i d 'amor al Pare , segons l'exemple del Crist2. 

El meu desig terrenal ha estat crucificat; (. .. ) hi ha en mi una aigua viva que 
mo1mola i diu al meu dedins: «Vine cap al Pare»3. 

Vull veure Déu, i per veure'l cal morir4
• 

No moro, entro a la vida5
. 

1012. La visió cristiana de la mort6 s'expressa d'una manera privilegiada en 
la litúrgia de l'Església: 

La mort, Senyor, no destrueix la vida dels qui creuen en vós , tan sols la trans
forma; i quan se'ls desfà la casa de l'estada terrenal en troben una altra d'eter
na al cel7. 

1013. La mort és la fi del pelegrinatge de l'home per la terra, del temps de 
gràcia i de misericòrdia que Déu li ofereix per realitzar la seva vida terrenal 
segons el designi diví i per decidir el seu destí últim. Quan acabi «l 'única 
vida terrenal que tenim»ª, no tornarem a tenir més vides terrenals. «Els ho
mes han de morir una sola vegada» (He 9,27). No hi ha «reencarnació» des
prés de la mort. 

1014. L'Església ens anima a preparar-nos per a l'hora de la nostra mort 
(«D'una mort sobtada i en mala hora, allibereu-nos, Senyor»: Antiga Lleta
nia dels sants), a demanar a la Mare de Déu que pregui per nosaltres «a 

2676-2677 l'hora de la nostra mort» (pregària de l'avemaria) i a encomanar-nos a sant 
Josep, patró de la bona mort: 

En tot el que fas i penses, t'hauries de comportar com si avui haguessis de 
morir. Si tinguessis la consciència neta, la mort no et faria gaire por. Seria 
millor fugir dels pecats que no pas de la mort. Si avui no estàs preparat, com 
ho estaràs demà?9

• 

l. St. Ignasi d 'Antioquia , Rom. 6, 1-2. 2. Cf. Lc 23,46. 3. St. Ignasi d 'Antioquia, Rom. 7, 
2. 4. Sta. Teresa de Jesús, vida l. 5. Sta. Teresa de l'Infant Jesús, verba. 6. Cf. lTe 4,13-
14. 7. MR, prefaci de difunts. 8. LG 48. 9. Imitació de Crist l , 23, l. 
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EN RESUM 

Senyor meu, sigueu lloat per la germana mort del nostre cos, de qui cap 
home vivent no s'escaparà. Ai dels qui morin en pecat mortal! Feliços els 
qui trobi amb santa voluntat: car no els farà cap mal la mort segona1. 

1015. «l.a carn és el suport de la salvació2
». Creiem en Déu que és el Creador de la 

carn; creiem en el Verb Jet carn per rescatar la carn; creiem en la resurrec
ció de la carn, acabament de la creació i de la redempció de la carn. 

1016. Amb la mort, l'ànima se separa del cos, però amb la resurrecció Déu 
donarà la vida incorruptible al nostre cos transf orniat i unit altre cop 
a la nostra ànima. Així com el Crist va ressuscitar i viu per sempre, 
també nosaltres ressuscitarem el darrer dia. 

1017. «Creiem en la veritable resurrecció d 'aquesta carn que ara tenim »3
. 

Però sembrem al sepulcre un cos corruptible i ressuscitarà un cos in
corruptible4, un «cos espiritual» (1 Co 15,44). 

1018. Com a conseqüència del pecat original, l'home ha de sofrir «la mort 
corporal, de la qual hauria estat preservat, si no hagués pecat»5

. 

1019. Jesús, Fill de Déu, va sofrir lliurement la mort per nosaltres amb una 
submissió total i lliure a la voluntat de Déu, el seu Pare. Amb la seva 
mort va vèncer la mort i així va obrir a tots els homes la possibilitat de 
la salvació. 

ARTICLE 12 «Crec en la vida perdurable» 

1020. El cristià que uneix la seva mort a la de Jesús veu la mort com una 1523-1525 
arribada fins a ell i una entrada a la vida eterna. Quan l'Església ha pronunciat 
per darrera vegada les paraules de perdó de l'absolució del Crist sobre el 
cristià morent, l'ha segellat per últim cop amb una unció confortant i li ha 
donat el Crist en el viàtic com un aliment per al viatge, li diu amb una dolça 
certitud: 

Ara que surts d'aquest món, ànima cristiana, fes-ho en nom de Déu, Pare omni
potent, que et va crear, en nom del Fill de Déu viu, Jesucrist, que va morir per 
tu, en nom de l'Esperit Sant, que va ser infós en el teu cor; reposa avui amb 
Déu en la pau de la Jerusalem celestial, amb la santa Mare de Déu, la Verge 
Maria, amb sant Josep i amb tots els àngels i sants de Déu. T'encomano a Déu 
totpoderós ( ... ) perquè tornis al teu Creador, que et va formar de la pols de la 

l. St. Francesc d 'Assís, cant. 2. Tertul·lià, res. 8,2. 3. OS 854. 4. Cf. Co 15,42. S. GS 18. 
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terra. Que, quan surtis d'aquest món, et vinguin a rebre la Verge Maria, 
els àngels i tots els sants ( .. .). Que puguis veure cara a cara el teu Redemp
tor...1 

I. EL JUDICI PARTICULAR 

1021. La mort posa fi a la vida de l'home com a temps obert a l'acolliment o 
al refús de la gràcia divina manifestada en el Crist2

. El Nou Testament parla del 
1038 judici principalment en la perspectiva de l'encontre final amb el Crist en el seu 

segon adveniment, però afirma també en diversos llocs la retribució immedia-
679 ta després de la mort de cadascú segons les seves obres i la seva fe . La paràbola 

del pobre Llàtzer3 i la paraula del Crist al bon lladre4 des de la creu, així com 
altres textos del Nou Testament5

, parlen d'un destí últim de l'ànima6 que pot 
ser diferent per als uns i per als altres. 

393 1022. Des de la seva mort, cada home rep en la seva ànima immortal la 
retribució eterna en un judici particular que refereix la seva vida al Crist, sia a 
través d'una purificació 7, sia per entrar immediatament a la felicitat del cel8

, sia 
per condemnar-se immediatament per sempre9

. 

1470 Al capvespre de la vida t'examinaran en l'amor10
. 

II. EL CEL 

1023. Els qui moren en la gràcia i l'amistat de Déu, i es troben perfectament 
954 purificats, viuen per sempre amb el Crist. Són per sempre més semblants a 

Déu, perquè el veuen «tal com és» (lJn 3,2), cara a cara11
: 

Amb la nostra autoritat apostòlica definim que, segons la disposició general de 
Déu, les ànimes de tots els sants ( ... ) i de tots els altres fidels mons després 
d'haver rebut el sant baptisme del Crist, en els quals no hi hagut res que 
calgués purificar després de la mort, ( ... ) - o també si quelcom hi ha hagut 
que calgués purificar després de la mort, així que hagin acabat la purificació
( ... ) fins i tot abans de la resurrecció del cos i abans del judici general, i això 
després de l'Ascensió del Senyor i Salvador Jesucrist al cel, han estat, són i 
seran en el cel, en el Regne del cel i en el paradís celestial amb el Crist, 
admesos a la companyia dels sants àngels. Des de la passió i la mort de nostre 
Senyor Jesucrist, han vist i veuen l'essència divina amb visió intuïtiva i àdhuc 
facial, sense la mediació de cap criatura12

. 

l. OEx «Commendatio animae». 2. Cf. 2Tm 1,9-10. 3. Cf. Lc 16,22. 4. Cf. Lc 23,43. 5. Cf. 
2Co 5,8; Fl 1,23; He 9,27; 12,23. 6. Cf. Mt 16,26. 7. Cf. Ce. Lió: DS 857-858; Ce. de Florència: DS 
1304-1306; Ce. Trento: DS 1820. 8. Cf. Benet XII: DS 1000-l0Ol;Joan XXII: DS 990. 9. Cf. Benet 
XII: DS 1002. 10. St. Joan de la Creu, dichos 64. 11. Cf. Co 13,12; Ap 22,4. 12. Benet XII: DS 
1000; cf. LG 49. 
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1024. Aquesta vida perfecta amb la Santíssima Trinitat, aquesta comunió de 
vida i d 'amor amb ella, amb la Mare de Déu, els àngels i tots els benaurats és el 
que anomenem «cel». El cel és el fi últim i la realització de les aspiracions més 
profundes de l'home, l'estat de felicitat suprem i definitiu. 

1025. Viure al cel és «ser amb el Crist»1. Els elegits viuen «en ell», però hi 
conserven, més ben dit, hi troben la seva veritable identitat, el seu nom propi2: 

Perquè la vida és ser amb el Crist: Allí on hi ha el Crist, allí hi ha la vida, allí hi 
ha el Regne3

. 

1026. Amb la seva mort i la seva Resurrecció Jesucrist ens ha «obert» el cel. 
La vida dels benaurats consisteix en la possessió plena dels fruits de la re
dempció obrada pel Crist, el qual associa a la seva glorificació celestial els qui 
han cregut en ell i han perseverat fidels a la seva voluntat. El cel és la comuni-

260 

326, 2734 
1718 

1011 

tat benaurada de tots els qui s'han incorporat perfectament al Crist. 793 

1027. Aquest misteri de comunió benaurada amb Déu i amb tots els qui són 959 
en el Crist ultrapassa tota comprensió i tota representació. L'Escriptura ens 
parla amb imatges: vida, llum, pau, banquet de noces, vi del Regne, casa del 1720 
pare, Jerusalem celestial, paradís: «El que l'ull no ha vist mai, ni l'orella ha 
sentit, ni ha entrat mai en un cor d'home, ho ha preparat Déu per als qui 
l'estimen» (lCo 2,9). 

1028. A causa de la seva transcendència, Déu només pot ser vist tal com és 1722 
quan ell mateix obre el seu misteri a la contemplació immediata de l'home i 
4uan li dóna la capacitat. A4uesta conLemplació de Déu en la glòria celestial, 
l'Església l'anomena «visió beatífica»: 163 

Quina no serà la teva glòria i la teva felicitat! Ser admès a veure Déu, tenir 
l'honor de participar al goig de la salvàció i de la llum eterna en companyia del 
Crist, el teu Déu i Senyor, ( ... ) fruir al Regne del cel en companyia dels justos i 
dels amics de Déu, de les alegries de la immortalitat adquirida4. 

1029. En la glòria del cel, els benaurats continuen complint amb goig la 956 
voluntat de Déu en relació amb els altres homes i amb tota la creació. Ja 668 
regnen amb el Crist; amb ell «regnaran pels segles dels segles» (Ap 22,5)5. 

III. IA PURIFICACIÓ FINAL O PURGATORI 

1030. Els qui moren en la gràcia i l'amistat de Déu, però imperfectament 
purificats, tot i tenir la salvació eterna assegurada, sofreixen una purificació 
després de la mort, a fi d'obtenir la santedat necessària per a entrar al goig del cel. 

l. Cf. Jn 14,3; Fl 1,23; lTe 4,17. 2. Cf. Ap 2,17. 3. St. Ambròs, Luc. 10, 121. 4. St. Cebrià, ep. 
56, 10, l. 5. Cf. Mt 25,21.23. 
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954, 1472 1031. L'Església anomena Purgatori aquesta purificació final dels elegits, 
que és totalment diferent del càstig dels condemnats. L'Església ha formulat la 
doctrina de la fe sobre el Purgatori principalment en els Concilis de Florència 1 

i de Trento2
• La Tradició de l'Església, bo i fent referència a certs textos de 

l'Escriptura3
, parla d 'un foc purificador: 

Pel que fa a certes faltes lleugeres, hem de creure que hi ha abans del judici un 
foc purificador, segons allò que afirma aquell qui és la veritat, quan diu que, si 
algú ha pronunciat una blasfèmia contra l'Esperit Sant, això no li serà perdonat 
ni en aquest segle ni en el segle futur (Mt 12,31). Amb aquesta sentència po
dem entendre que algunes faltes poden ser perdonades en aquest segle i 
algunes altres en el segle futur4

. 

958 1032. Aquest ensenyament es basa també en la pràctica de la pregària pels 
difunts, de la qual ja parla la sagrada Escriptura: «Per aquesta raó Qudes Maca
beu) encarregà el sacrifici expiatori pels morts, perquè fossin deslliurats del · 
seu pecat» (2M 12,46). Des dels primers temps, l'Església ha honorat la memò-

1371 ria dels difunts i ha ofert sufragis per ells, particularment, el sacrifici de l'Euca
ristia5, perquè un cop purificats, puguin arribar a la visió beatífica de Déu. 
L'Església recomana també les almoines, les indulgències i les obres de peni-

1479 tència a favor dels difunts: 

Socorrem-los i fem-ne commemoració. Si els fills de Job van ser purificats pel 
sacrifici del pare6, per què dubtaríem que les nostres ofrenes pels morts els 
aporten un cert consol? No vacil·lem a prestar ajuda als qui han sortit d'aquest 
món i oferim per ells les nostres pregàries7

. 

IV. L'INFERN 

1033. No ens podem unir a Déu si no hem elegit lliurement d'estimar-lo. 
Però no podem estimar Déu si pequem greument contra ell, contra el nostre 
proïsme o contra nosaltres mateixos: «El qui no estima es queda en la mort. 
Tot aquell qui odia el seu germà és homicida, i ja sabeu que cap homicida no 
té en ell vida eterna permanent» (lJn 3,15). Nostre Senyor ens avisa que serem 
separats d'ell si ens neguem a reconèixer les necessitats greus dels pobres i 

1861 dels petits que són els seus germans8
. Morir en pecat mortal sense haver-se 

penedit i sense acollir l'amor misericordiós de Déu significa quedar-se separat 
d 'ell definitivament per la nostra pròpia elecció lliure. Aquest estat d 'autoex-

393 elusió definitiva de la comunió amb Déu i amb els benaurats és el que anome-
633 nem «infern». 

l. Cf. DS 1304. 2. Cf. DS 1820; 1580. 3. Per exemple, Co 3,15; lPe 1,7. 4. St. Gregori el Gran, 
dial. 4, 39. 5. Cf. DS 856. 6. Cf.Jb 1,5. 7. St.Joan Crisòstom, hom. in l Cor. 41, 5. 8. Cf. Mt 
25,31-46. 
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1034. Als qui fins a la fi de la vida es neguen a creure i a convertir-se, Jesús 
els parla sovint de la «gehenna» i del «foc que no s'apaga»1, on podrien per
dre's alhora l'ànima i el cos2

. Jesús anuncia en termes greus que «enviarà els 
seus àngels, i recolliran del seu Regne tots els qui són escàndol i fan el mal 
( .. .), i els tiraran al forn del foc» (Mt 13,41-42). I el Crist pronunciarà la con
demnació: «Aparteu-vos de mi, maleïts, al foc etern!» (Mt 25, 41). 

1035. L'ensenyament de l'Església afirma l'existència de l'infern i la seva 393 
eternitat. Les ànimes dels qui moren en estat de pecat mortal, baixen immedia
tament després de la mort als inferns, on sofreixen les penes de l'infern, «el 
foc etern»3

. La pena principal de l'infern consisteix en la separació eterna de 
Déu, l'únic en qui l'home pot tenir la vida i la felicitat per a les quals ha estat 
creat i a les quals aspira. 

1036. Les afirmacions de la sagrada Escriptura i el que ensenya l'Església , 
sobre l'infern són una crida a la responsabilitat amb què l'home ha d'utilitzar 1734 
la seva llibertat amb vista al seu destí etern. Són, al mateix temp_s, una crida 
urgent a la conversió: «Entreu per la porta estreta; perquè és ampla la porta i 1428 
espaiosa la via que mena a la perdició, i molts són els qui hi entren. En canvi, 
és estreta la porta i angosta la via que mena a la vida, i pocs són els qui la 
troben!» (Mt 7,13-14): 

Com que no sabem el dia ni l'hora, cal que vigilem constantment, conforme a 
l'advertiment del Senyor, perquè un cop acabada l'única vida terrenal que 
tenim, meresquem entrar amb ell a les noces i ser comptats entre els elegits, i 
no pas, com el servent dolent i peresós de la paràbola, ser llançats al foc etern, 
a les tenebres de fora, on hi haurà els plors i els cruixits de dents4

. 

1037. Déu no predestina ningú a caure a l'infern5
. Per a això, cal una aversió 

voluntària contra Déu (un pecat mortal), i persistir-hi fins a la fi. En la litúrgia 162 
eucarística i en les pregàries diàries dels fidels, l'Església implora la misericòr-
dia de Déu, que «no vol que ningú es perdi, sinó que tothom arribi a conver- 1014, 1821 
tir-se» (2Pe 3,9): 

Accepteu favorablement aquesta ofrena que us presentem, nosaltres , els vos
tres ministres i tota la vostra família; feu que els nostres dies transcorrin en la 
vostra pau, salveu-nos de la condemnació eterna i compteu-nos en el nombre 
dels escollits6

. 

V. ELJUDICI FINAL 678-679 

1038. La resurrecció de tots els morts, «de justos i d'injustos» (Ac 24,15), 
precedirà el Judici final. Serà «l'hora en què tots els qui són als sepulcres 1001 

l. Mt 5,22.29; 13,42.50; Me 9,43-48. 2. Cf. Me 10,28. 3. Cf. DS 76, 409; 411; 801; 1002; 1351; 
1575; SPF 12. 4. LG 48. 5. Cf. DS 397; 1567. 6. MR, Cànon Romà 88. 
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998 sentiran la veu del Fill de l'home, i sortiran: els qui hauran fet el bé, per 
ressuscitar a la vida; els qui hauran comès el mal, per ressuscitar condemnats» 
Qn 5,28-29). Llavors el Crist «vindrà en la seva glòria, acompanyat de tots els 
àngels(. .. ), i tots els pobles es reuniran davant seu. Llavors els separarà els uns 
dels altres, com el pastor separa les ovelles dels cabrits, i posarà les ovelles a la 
seva dreta i els cabrits a l'esquerra(. . .). I aquests aniran al suplici etern, mentre 
els justos aniran a la vida eterna» (Mt 25,31.32.46). 

678 1039. Davant el Crist, que és la Veritat, serà posada al descobert, definitiva
ment, la veritat sobre la relació de cada home amb Déu1. El judici final revela
rà, fins a les últimes conseqüències, allò que cadascú haurà fet de bé o haurà 
deixat de fer durant la seva vida terrenal: 

Tot el mal que fan els dolents és enregistrat -ells no ho saben. Aquell dia, 
quan «el nostre Déu no callarà» (Sl 50,3) ( ... ), dirà de cara als dolents: «Per 
vosaltres havia posat a la terra els meus pobres i petits. Jo, el seu Cap, seia 
majestuosament al cel, a la dreta del meu Pare; però damunt la terra els meus 
membres patien fam. Allò que vosaltres haguéssiu donat als meus membres 
hauria arribat fins al Cap. Vaig posar els pobres i els petits a la terra com els 
meus comissionistes perquè fessin arribar les vostres bones obres al meu 
tresor. Però no els heu posat res a les mans. Per això ara no teniu res vostre al 
meu costat»2

. 

1040. El Judici final tindrà lloc a l'hora del retorn gloriós del Crist. Només el 
637 Pare en coneix l'hora i el dia. Només ell decideix el seu adveniment. Pel seu 

Fill Jesucrist, pronunciarà aleshores la paraula definitiva sobre la història. Lla
vors coneixerem el sentit últim de tota l'obra de la creació i de tota l'economia 
de la salvació, i comprendrem els camins admirables pels quals la seva Provi-

314 dència haurà conduït totes les coses cap al seu últim fi. El judici final revelarà 
que la justícia de Déu triomfa de totes les injustícies comeses per les seves 
criatures i que el seu amor és més fort que la mort3

. 

1432 1041. El missatge del judici final crida a la conversió mentre Déu encara 
concedeL'i{ als homes «el temps favorable, el dia de salvació» (2Co 6,2). Inspira 

2854 el sant temor de Déu. Compromet en la justícia del Regne de Déu. Anuncia la 
«benaurada esperança» (Tt 2,13) del retorn del Senyor, que «vindrà a ser glorifi
cat en els seus sants i admirat en tots aquells qui hauran cregut» (2Te 1,10). 

VI. L'ESPERANÇA DEL CEL NOU I DE LA TERRA NOVA 

769 1042. A la fi del temps, el Regne de Déu arribarà a la seva plenitud. Després 
del judici universal, els justos regnaran per sempre amb el Crist, glorificats de 

670 cos i d 'ànima, i fins l'univers serà renovat: 

l. Cf. Jn 12,49. 2. St. Agustí, serm. 18, 4, 4. 3. Cf. Ct 8,6. 
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L'Església «atenyerà la seva plena perfecció a la glòria del cel, quan arribi el 
temps de la restauració universal i, juntament amb la humanitat, serà també 
perfectament renovat en el Crist tot l'univers, el qual es troba íntimament unit 
amb l'home i per ell ateny el seu fi» 1

. 310 

1043. Aquesta renovació misteriosa, que transformarà la humanitat i el món, 671 
la sagrada Escriptura l'anomena «el cel nou i la terra nova» (2Pe 3,13)2. Això 280 
serà la realització definitiva del designi de Déu de «reunir totes les coses en el 518 
Crist, tant les del cel com les de la terra» (Ef 1,10). 

1044. En aquest «univers nou» (Ap 21,5), laJerusalem celestial, Déu tindrà la 
seva estança entre els homes. «Ell eixugarà tota llàgrima dels seus ulls, i la 
mort ja no existirà; ni tampoc planys, ni clams, ni penes no existiran més, 
perquè les coses d'abans han passat» (Ap 21,4)3. 

l 045. Per a l'home, aquesta consumació serà la realització última de la unitat 
del llinatge humà, volguda per Déu des de la creació i de la qual l'Església 
pelegrina n'era «com el sagrament»4

. Els qui seran units amb el Crist formaran 775 
la comunitat dels rescatats, la Ciutat santa de Déu (Ap 21,2), «l'Esposa de l'A- 1404 
nyell» (Ap 21,9). Aquesta ja no serà ferida mai més pel pecat, per les immundí-
cies5 ni per l'amor propi, que destrueixen o danyen la comunitat terrenal dels 
homes. La visió beatífica, en la qual Déu s'obrirà als elegits d'una manera 
inesgotable, serà font perenne de felicitat, de pau i de comunió mútua. 

1046. Pel que J a al món, la Revelació afirma la profunda comunitat de destí 
del món material i de l'home: 

El que la creació anhela, esperant amb impaciència, és la manifestació dels fills 349 
de Déu ( ... ) amb l'esperança que també ella, la creació, serà alliberada de 
l'esclavitud de la corrupció.( .. . ) Sabem, en efecte, que tota la creació gemega i 
pateix dolors de part fins ara. I no solament ella: nosaltres, que tenim les 
primícies de l 'Esperit, també gemeguem en nosaltres mateixos, tot anhelant la 
gràcia de la filiació, la redempció del nostre cos (Rm 8,19-23). 

1047. Així, doncs, també l'univers visible està destinat a ser transformat, «per 
tal que el món mateix, restaurat en el seu estat primer, serveixi els justos sense 
cap obstacle», participant a la seva glorificació en Jesucrist ressuscitat6

. 

1048. «Ignorem el temps de la consumació de la terra i de la humanitat, no 673 
sabem tampoc de quina manera l'univers serà transformat. Passa certament la 
figura d 'aquest món, deformada pel pecat, però sabem que Déu prepara un 
nou estatge i una nova terra, on habita la justícia, i l~ seva felicitat omplirà i 
superarà tots els desigs de pau que pugen en el cor de l'home>/. 

l. LG 48. 2. Cf. Ap. 21,1. 3. Cf. 21 ,27. 4. LG l. 5. Cf. Ap. 21 ,27. 6. St. Ireneu, haer. 5, 32, 
l. 7. GS 39, § l . 
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1049. «Amb tot, l'espera de la nova terra no ha d 'afeblir, sinó més aviat des
vetllar, la sol·licitud de cultivar aquesta terra, on creix el cos de la nova família 
humana, que ja serveix per a manifestar una certa ombra de la vida futura. Per 

2820 això encara que el progrés terrenal s'ha de distingir acuradament de la crei
xença del Regne del Crist, amb tot, en tant que pot contribuir a ordenar millor 
la societat humana, interessa moltíssim per al Regne de Déu» 1

• 

1709 1050. «Els béns de la dignitat humana, de la comunió fraterna i de la lliber
tat, és a dir, tots aquells béns que són fruit de la natura i del nostre treball , 
després que, en l'Esperit del Senyor i segons el seu manament, els hàgim 
propagat a la terra, els tornarem a trobar, però nets de tota taca, il·luminats i 
transfigurats, quan el Crist retornarà al Pare el Regne etern i universal» 2

. Lla-
260 vors Déu ho serà «tot en tots» (lCo 15,28) en la vida eterna: 

l.a vida subsistent i veritable és el Pare, el qual, pel Fill i en l'Esperit Sant, vessa 
sobre tots, sense excepció, els dons celestials. Gràcies a la seva misericòrdia, 
també nosaltres, homes, hem rebut la promesa indefectible de la vida eterna3

• 

EN RESUM 

1051. Al morir cada home rep en la seva ànima immortal la seva retribució 
eterna en un judici particular per part de Crist, jutge de vius i de 
morts. 

1052. «Creiem que les ànimes de tots els qui moren en la gràcia del Crist (.) 
són el poble de Déu en el més enllà de la mort, la qual serà definitiva
ment vençuda el dia de la resurrecció, quan aquestes ànimes es reuni
ran altre cop amb els seus cossos» 4. 

1053. «Creiem que la multitud dels qui s'uneixen entom de Jesús i de Maria al 
Paradís forma l'Església del cel, on en l'eterna benaurança veuen Déu 
tal com és, on també són associats, en graus diversos, amb els scmts àn
gels en el governament diví exercit pel Crist gloriós, i on intercedeixen 
per nosaltres en ajuda de les nostres febleses amb sol·licitudfratema»5

. 

1054. Els qui moren en la gràcia i l'amistat de Déu, però imperfectament 
purificats, encara que estan segurs de la seva salvació eterna, sofrei
xen després de la mort una purificació, a fi d'obtenir la santedat ne
cessària per a entrar a la felicitat de Déu. 

1055. En virtut de la «comunió dels sants», l'Església encomana els difunts 
a la misericòrdia de Déu i per ells ofereix sufragis, especialment el sant 
Sacrifici eucarístic. 

l. GS 39, § 2. 2. GS 39, § 3; cf. LG 2. 3. St. Ciril de Jerusalem, catech. ill. 18, 29. 4. SPF 
28. 5. SPF 29. 
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1056. Seguint l'exemple del Crist, l'Església adverteix els fidels de la «trista i 
lamentable realitat de la mort eterna»1, anomenada també «infern ». 

1057. La pena principal de l'infern consisteix en la separació eterna de Déu, 
únic en qui l'home pot trobar la vida i la felicitat per a les quals ha 
estat creat i a les quals aspira. 

1058. L 'Església prega perquè ningú no es perdi: «Senyor, no permeteu que 
mai em separi de vós». Si bé és cert que ningú no es pot salvar a si 
mateix, també ho és que «Déu vol que tots els homes se sa,lvin » (l Tm 
2,4) i que per a ell «tot és possible» {Mt 19,26). 

1059. «La santa Església romana creu i confessa fermament que el dia del 
Judici tots els homes compareixeran amb el seu propi cos davant el 
tribunal del Crist per donar compte dels seus propis actes»2

. 

1060. A la fi del temps, el Regne de Déu arribarà a la seva plenitud. Llavors 
els justos regnaran amb el Crist per sempre, glorificats en cos i ànima, 
i fins l'univers material serà transformat. Déu ho serà «tot en tots» 
(lCo 15,28) en la vida eterna. 

«AMÉN» 

1061. Tant el Credo com l'últim llibre de la sagrada Escriptura3 acaben amb 
la paraula hebrea Amén. La trobem sovint al final de les pregàries del Nou 2856 
Testament. També l'Església acaba la seves oracions amb la paraula «Amén». 

1062. En hebreu, Amén pertany a la mateixa arrel que la paraula «creure». 
Aquesta arrel expressa la solidesa, la fiabilitat i la fidelitat. Així es comprèn per 214 
què l' «Amén» pot dir-se de la fidelitat de Déu envers nosaltres i de la nostra 
confiança en ell. 

1063. En el profeta Isaïes trobem l'expressió «Déu de veritat», literalment 215 
«Déu de l'Amén», és a dir, Déu fidel a les seves promeses: «El qui es beneirà 
en el país, es beneirà amb el Déu de l'Amén» (Is 65,16). Nostre Senyor fa 
servir sovint el terme «Amén» 4, de vegades dient dos cops la paraula5, per 
subratllar la fiabilitat del seu ensenyament, la seva autoritat basada en la Veritat 156 
de Déu. 

1064. L' «Amén» final del Credo reprèn i confirma així els seu primer mot: 
«Crec». Creure és dir «Amén» a les paraules, a les promeses i als manaments 
de Déu, és fiar-se totalment d 'aquell que és l' «Amén» d 'amor infinit i de per-

l. DCG 69. 2. DS 859; cf. DS 1549. 3. Cf. Ap 22,21 . 4. Cf. Mt 6,2.S.16. 5. Cf. Jn 5,19. 
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197, 2101 fecta fidelitat. La vida cristiana de cada dia serà aleshores l'«Amén» al «Crec» 
de la professió de fe del nostre baptisme: 

Que el teu Símbol et sigui com un mirall. Mira-t'hi bé per veure si creus tot 
allò que has dit que creies. Alegra't cada dia en la teva fe1

. 

1065. Jesucrist mateix és l'«Amén» (Ap 3,14). És l'«Amén» definitiu de l'amor 
del Pare per nosaltres. Assumeix i acaba el nostre «Amén» al Pare: «Totes les 
promeses de Déu tenen el seu «sí» en ell; per això, és també per mitjà d 'ell 
que nosaltres diem a Déu el nostre «Amén», quan el glorifiquem» (2Co 1,20): 

Per ell, amb ell i en ell, 
vós, Déu Pare omnipotent, 
en la unitat de l 'Esperit Sant, 
rebeu tot honor i tota glòria 
pels segles dels segles. 

AMÉN! 

l. St. Agustí, serm. 58, 11, 13. 


