
TERCERA PART 

La vida en el Crist 



Part central del sarcòfag de Iúnius Bassus trobat sota la Confessio de la Basílica de 
Sant Pere de Roma i datat de l'any 359. 
El Crist a la glòria, representat molt jove (signe de la seva divinitat), està assegut en el 
tron celestial amb els peus sobre el déu pagà del cel, Urani. El volten els apòstols Pere i 
Pau, que es decanten cap al Crist i reben d'ell dos volums: la Llei nova. 
Així com Moisès havia rebut de Déu la Llei antiga a la muntanya del Sinaí, ara els 
apòstols, representats pels seus dos caps, reben del Crist, el Fill de Déu, el Senyor del cel i 
de la terra, la Nova Llei, que ja no és escrita en taules de pedra, sinó gravada per 
l'Esperit Sant al cor dels creients. El Crist dóna la força de viure segons la «vida nova» 
(cf § 1697). El Crist ve per acomplir en nosaltres allò que ha manat pel nostre bé (cf § 
2074). 
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1691. «Adona't, oh cristià, de la teva dignitat; fet ja partícip de la naturalesa 
divina, no vulguis retornar, per una vida degenerada, a la vilesa d'abans. No 790 
oblidis el cap ni el cos dels quals ets membre. Recorda't que t'han tret de la 
potestat de les tenebres i que has estat traslladat al Regne i a la llum de Déu» 1. 

1692. El Símbol de la fe ha professat la grandesa dels dons de Déu a l'home 
amb l'obra de la seva creació, i més encara amb la redempció i la santificació. 
Allò que la fe confessa, els sagraments ho comuniquen: pels «sagraments que 
els han fet renéixer», els cristians esdevenen «fills de Déu» On 1,12; lJn 3,1), 
«participants de la naturalesa divina» (2Pe 1,4). Reconeixent . en la fe la seva 
nova dignitat, els cristians són cridats a dur des d 'ara una «vida digna de l'E
vangeli del Crist» (Fl 1,27). Pels sagraments i la pregària, reben la gràcia del 
Crist i els dons del seu Esperit que els en fan capaços. 

1693. Jesucrist sempre féu la voluntat del Pare2
. Sempre visqué en comunió 

perfecta amb ell. De la mateixa manera els seus deixebles són invitats a viure 
sota la mirada del Pare «que veu en el secret»3 per arribar a ser «perfectes 
com el Pare celestial és perfecte» (Mt 5,47). 

1694. Incorporats al Crist pel baptisme4, els cristians són «morts al pecat, 
però vius per a Déu en Jesucrist» (Rm 6,11), i així participen en la vida del 1267 
Ressuscitat5. Seguint el Crist i en unió amb e116, els cristians poden ser «imitadors 
de Déu, com a fills estimats, i comportar-se en caritat» (Ef 5,1), bo i conformant 
els seus pensaments, les seves paraules i les seves accions als mateixos «senti-
ments que tingué Jesucrist» (FI 2,5) i seguint els seus exemples7

. 

1695. «Justificats en el nom del Senyor Jesucrist i en l'Esperit del nostre 
Déu» (lCo 6,11), «santificats i sants per vocació» (lCo 1,2), els cristians han 
esdevingut «el temple de l'Esperit Sant» 8

. Aquest «Esperit de fills » els ensenya 
a pregar el Pare9 i, havent-se fet la seva vida, els fa actuar10 per donar «els fruits 
de l'Esperit» ( Ga 5,22) amb la pràctica de la caritat. Guarint les ferides del 
pecat, l'Esperit Sant ens renova interiorment «per una transformació espiri
tual» (Ef 4,23). Ens il·lumina i ens enforteix per viure com a «fills de la llum» 
(Ef 5,8) «en tota mena de bondat, de justícia i de veritat» (Ef 5,9). 

1696. El camí del Crist «porta a la vida», un camí contrari «porta a la perdi- 1970 
ció» (Mt 7,13)11. La paràbola evangèlica dels dos camins sempre és present en 

l. St. Lleó el Gran, serm. 21,2-3. 2. Cf. Jn 8,29. 3. Cf. Mt 6,6. 4. Cf. Rm 6,5. 5. Cf. Col 
2,12. 6. Cf.Jn 15,5. 7. Cf.Jn 13,12-16. 8. Cf. lC 6,19. 9. Cf. Ga 4,6. 10. Cf. Ga 5,25. 11. 
Cf. Dt 30,15-20. 
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la catequesi de l'Església. Significa la importància de les decisions morals per a 
la nostra salvació. «Hi ha dos camins, el de la vida i el de la mort; però entre 
ells dos hi ha una gran diferència» 1. 

1697. En la catequesi, és important demostrar amb tota claredat el goig i les 
exigències del camí del Crist2. La catequesi de la «vida nova» (Rm 6,4) en Ell 
haurà de ser: 
- una catequesi de l'Esperit Sant, Mestre interior de la vida segons el Crist, 

dolç hoste i amic que inspira, condueix, rectifica i enforteix aquesta vida; 
- una catequesi de la gràcia, perquè per la gràcia som salvats i també per la 

gràcia les nostres obres poden donar fruits de vida eterna; 
- una catequesi de les benaurances, perquè el camí del Crist es resumeix en 

les benaurances, únic camí que porta a la felicitat eterna a què aspira el cor 
de l'home; 

- una catequesi del pecat i del perdó, perquè, si no es reconeix pecador, 
l'home no pot conèixer la veritat sobre ell mateix, condició de l'actuació 
justa, i sense l'oferta del perdó l'home no podria suportar aquesta veritat; 

- una catequesi de les virtuts humanes que faci sentir la bellesa i l'atracció de 
les bones disposicions per al bé; 

- una catequesi de les virtuts cristianes de la fe , l'esperança i la caritat que 
s'inspiri magnànimament en l'exemple dels sants; 

- una catequesi del doble manament de la caritat exposat en el Decàleg; 

- una catequesi eclesial, perquè amb els freqüents intercanvis dels « béns 
espirituals» en la «comunió dels sants» és com la vida cristiana pot créixer, 
desplegar-se i comunicar-se. 

1698. La referència primera i última d'aquesta catequesi serà sempre Jesu
crist mateix, com a «camí, veritat i vida» On 14,16). Contemplant-lo en la fe, els 
cristians poden esperar que el Crist realitzi en ells les seves promeses, i que, 
estimant-lo amb l'amor amb què ell els ha estimat siguin capaços de fer les 
obres que corresponen a la dignitat de la vida cristiana: 

Us demano que considereu com Jesucrist nostre Senyor és el vostre veritable cap, 
i que vosaltres sou un dels seus membres. Ell és per a vosaltres allò que un cap és 
per als seus membres. Tot el que és d'ell és vostre: el seu esperit, el seu cor, el 
seu cos, la seva ànima, totes les seves facultats, i n'heu de fer ús com de coses que 
són vostres, per servir, lloar, estimar i glorificar Déu. Sou d 'ell, tal com els mem
bres són del cap. Així ell té el desig ardent de servir-se de tot allò que hi ha en 
vosaltres per la glòria del seu Pare, talment com de coses que són seves3. 

Per a mi, viure és el Crist (FI 1,21). 

l. Didakhé l, l. 2. Cf. CT 29. 3. St. Joan Eudes, cord. l, 5. 


