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Els misteris de la vida del Crist (II)   

 

III. ELS MISTERIS DE LA VIDA PÚBLICA DE JESÚS (535-560) 
 

El Baptisme de Jesús 

 Teofania: manifestació de la Trinitat. 

 Jesús es deixa comptar entre els pecadors. L’acceptació i la inauguració de la seva 

missió del Servent sofrent. 

 El Baptisme en Crist: mort, sepultat (baixar) i ressuscitat (pujar) amb Ell. 

Sacramentalment assimilats a Jesús. 

 

La temptació de Jesús 

 Desert, solitud, portat per l’Esperit, quaranta dies, viu entre bèsties salvatges i el 

serveixen els àngels, temptacions de Satanàs, esperant una altra oportunitat. 

 Jesús és el nou Adam: es manté ferm allí on el primer home sucumbeix. Obedient 

al Pare. 

 3 temptacions paradigmàtiques: 

o Desitjos materials. Convertir les pedres en pans. 

o Orgull de vida. Ensopegar amb les pedres. Utilització de la religió. 

o Desig de poder. Adora’m, i serà tot teu. 

 La victòria de Jesús sobre el Maligne, imatge de la victòria de la Creu. 

 Jesús venç per a nosaltres. 

 

“El Regne de Déu és a prop” 

 Centre de la primera predicació (kerygma).  

o Després vindrà l’ensenyament (didajé). 

 Regne de Déu = elevar els homes a la comunió de la vida divina (LG5)  

 Déu ho fa aplegant els homes entorn de Jesús = Església. 

 “Quan seré enlairat, atrauré tothom cap a mi” (Jn 12,32) 

 

L’anunci del Regne de Déu 

 Destinataris: tots els homes. Especialment els pecadors. 

 Per accedir-hi: acollir Jesús. Conversió. 

 Condició: cor humil (pobres i petits). Sentit de les paràboles. 

 

Els signes del Regne de Déu 

 Miracles, prodigis, senyals. 

 Jesús no va venir a suprimir tots els mals del món, sinó a alliberar de l’esclavatge 

més greu, el del pecat, que és l’obstacle en la vocació de fills de Déu i causa de 

totes les servituds humanes. 

 



“Les claus del Regne” 

 Pere, per la seva confessió de fe (do del Pare), serà la roca incommovible de 

l’Església. 

 Jesús va confiar a Pere una autoritat específica: lligar i deslligar, això és: 

o autoritat per absoldre els pecats 

o pronunciar judicis doctrinals 

o prendre decisions disciplinars dintre l’Església  

 

Un tast del Regne: la transfiguració 

 Jesús va anunciant la seva passió, mort i resurrecció. Reaccions en contra. 

 Jesús deixa veure la seva glòria divina. 

 Entreveure les nostres tribulacions i la nostra resurrecció. 

 

L’anada de Jesús a Jerusalem 

 Jesús va decidit a morir. 

 Jesús plora per Jerusalem: no ha aprofitat les ocasions de Déu. 

 

L’entrada messiànica de Jesús a Jerusalem 

 Jesús ha sostret tota temptació de fer-lo rei. 

 Aclamat com a Messies: 

o Fill de David 

o Hosanna = ה ִׁשֹו   salva’ns, (si us plau) = (hoshia-ná) אֹונ הָעי

 Jesús = ִׁשוע = Ye-shua = Déu salva 

 Profecies 

o No conquereix la ciutat amb astúcia ni violència. Els súbdits del Regne de 

Déu són els infants i els pobres. (Isaies) 

o Rei de la glòria (Salm 24, 7-10) 

o Pollí (Zacaries 9,9). 

o Beneït el qui ve (Salm 118,26), incorporat al Sanctus, per obrir el memorial 

de la Pasqua. 

 Diumenge de Rams: obre la Setmana Santa (dies de passió, mort i resurrecció). 


