
JESUCRIST REI DE LA GLORIA 

I ntroducció 

Fa llastima de veure la ignorancia que tenen molts cristians de les mag
nificencies de l'ordre sobrenatural. 

Concretant-nos a la nostra vida de gracia que és el fonament de les nos
tres grandeses, tot el que en saben bona pila d'ells es redueix a imaginar-se 
que estat de gracia significa només: no trnir pecats grez4s en la consciencia; 
ni una paraula sabrien dir-nos de la formosor j valua d'una anima regene
rada que viu unida místicament a Crist f eta participant de . la seva exceHen
cia i dignitat. Per aixó esta tan decandit i fred el cor llur per escometre ar
didament la conquesta de la santedat que resplendeix lluminosament per da
munt de tots els idealismes de la vida humana dalt la muntanya santa de Sió. 

Els primitius cristians, en can vi, coneixien a fons aquestes i ealitats ine
fables; en parlaven com d'una cosa familiar, es nodrien i vivien d'elles. 

Com és ara en les Acta Martyrum arreu llegim expressions enlairadís
simes que donzelletes com Eularia, Agnes, Cecília, Llúcia i tantes d'altres 
responien amb la més gran espontaneitat als seus jutges i botxins, i que avui 
dia corprenen als més eminents teolegs per la pregonesa de sentit teológic 
que inc!ouen. 

Adhuc admetent com a probable que no totes les Acta Martyrum siguin 
autentiques, no gens menys, ateses les circurnstancies totes de la fonnaci6 
espiritual dels primitius cristians, cal confessar que aitals documents revelen 
for~ bé el nivell doctrinal i ascetic d'aquells pobles eminentment teolegs com 
no n'hi ha bagut d'altres en la historia del Cristianisme. És dar c1ue en ells 
es complia la promesa del Mestre: Cu.m autem tradent vos, nolite co:;itare 
qttomodo, aut quid loquamini: DABITUR ENIM VOBIS IN ILLA HORA, QUID LO

QUAMINI. Non enim vos estis qtd loquimini, sed SPIRITUS PATRIS VESTRI 

QUI LOQUITUR IN VOBIS ( 1); pero el que anem a dir tot seguit ens auto
ritza per assegurar que en ells l'acció de l'Esperit Sant queia sobre terra ben 
preparada per al magisteri eclesiastic. 

En efecte: Reflexionem bret:ment sobre la vida íntima de l'Església pri

(r) Mt. 10, 1g-20. 
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mitiva i haurem csment que aleshores tot contribuia a donar als fidels la in
teHigencia practica deis tresors de Ja vida de la gracia: Els ritus d'iniciació, 
la mort mística i resurrecció en Crist representarles tan plasticament en el 
Baptisme (que aleshores es feia per immersió a fi que fos representació sim
oolica de la Mort i Resurrecció de Crist), e1s dies solemníssims deis ve:;tits 
hlancs, el propi nom de neofit que se'ls donava i que vol dir t'ngendrat de 
bell nou, la inteHigencia completa del llenguatge del Bisbe als novells fillets 
de l'Església, que acabava d'infantar en Crist, !'Eucaristía donada i rebuda 
com a nodriment apropiat a la nova nat\Jra1esa ... tot, en una para11la, els aju
dava a palpar i sentir aquestes realitats inefables que inclouen e]s mots 1itúr
gics i bíblics de renoiució, regeneracié, nova creació, home nou, temple imgit 
pe/ cris»ia de l' Es{Jerit Sant, i sobretot 111-embre de Crist. 

D'aquest cambie de mit jans de formació teologico-ascetica fem-ne sor
gir, i remarquem-los, dos de mo]t poderosos i eficacíssims sobre l'esperit d 'a
quells cristians: el caricter propi de la catequesi patrística i la lfü;ó familiar 
deis Llibres Sants. Fer donar-se compte del caient que tenien les catequesis 
patrístiques, n'hi ha prou d'esmentar el fet que bona part deis documents 
antics que els teolegs addueixen per a declarar la naturalesa i ~tectes dt! la 
gracia santificant estan presos de les homilies i platiques amb que els Sants 
Pares preparaven els seus catecúmens a la recepció del sant Baptisme, molts 
deis quals documents porten títols tan significaÚus i reveladors com els de 
De !Umninatione ... De Illuminandis, els quals, interpretats segons l'esperit 
doctrinal de les exhortacions catequetiques, volien dir: De ta Divi11ització del 
cristia o bé: Dels que van a éssef' enlairats a la dignita~ Je fills de Déu. De 
la llic;ó habitual i familiar deis Llibres Sants ens en dóna un bon testimoni 
un passatge de Sant Crisüstom que havem anteposat a molts d 'a1tres monu
ments que podríem adduir, perqu·e l'Església !'ha recollit en les seves lli<;ons 
riel Bre'fiari a fi que servís d'alli<;onament als seus sacerdots. Dolent-se el 
Sant Doctor de 1a poca aplicació que alguns dels seus fidels tenien a l'estudi 
de les cartes de Sant Pau, escriu: Sed tamen doleo et moleste fero, q11od 
virum hunc non omnes, sicut par est, cognoscu-nt: verum ita illum non11-ulli 
ignorant, ut ne Ep-istolarum. quidem eius nmnerum plane sciant . H oc vero 
non itnperitia f acit: sed quod nolint beati huiits viri scripta assidue in manibru 
habere (2). 

És dar que l'avem; espiritual deis cristians, suposada la bona voluntat 
i rooperació humana, depen principalíssimament de la gracia ele l'Esperit 
Sant, i per aixo ben sovint, per a gloria de Déu, es troba, adhuc en gent 
senzi11a, un sentiment pregon i enlairadíssim, tot d'una pec;a, deis secrets de 
l'ordre sobrenatural molt per damunt del que podia donar el mestratge htlma 
més exceHent, car en ells es complel.x ]a dita del Mestre: Abscondisti haec a 

(2) Dom. II post Epiph., lectio IV. 
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sa.frientibus, et prudentibus, et revela.:ti ea pan'Ulis (3); empero també és inne
gable que en l'actual economía de la gracia la iHuminació sobrenatural de 
l'Esperit de Déu exigeix la cooperació de la indústria humana, que és l'apli
cació a l'estudi de les coses sagrades, en el qua! estudi ha d'ocupar son lloc 
propi el de la Paraula divina continguda en les Escriptures Sanks. 

Sortosament per al poble cristia deis nostres dies, avui arreu del món es 
van facilitant e]s Llibres Sants, i així tot catolic piadós té J'avinentesa de 
beure en la mateixa font divina la coneixenc;a d'aquestes veritats de tan alta 
transcendencia per a la vida espiritual, car són cabalment les que donaven 
llum i ardencia a la fe i caritat abrusada d'aquelles generacions primogenites 
de l'Església, les que li han conquerit més gloria en el transcurs deis segles. 

El goig que comuniquen aitals estudis és molt gran; pero certament no 
té res d'imprevist. Ben sovint els mt:stres de les ciencies profanes, bo i comu
nicant als deixebles llurs el fruit de les seves recerques, e]s deixm embada
üts d'admiració per les meravelles que la Saviesa de l'Omnipotent ha escam
pat arreu de l'univers. ¿Quin efecte, dones, no ha de produir en la nrn;tra 
anima la revelació deis tresors de l'ordre sobrenatural que són obres que 
esgoten el poder de Déu? 

Altrament, ensems els catolics ?iadosos avencin en la meditació i estudi 
deis Llibres Sants, sentiran cada dia més la necessitat de cercar orientació en 
el magisteri eclesiastic. Així ho dic1en la prudencia humana i la divina. Ho 
exigeix d'una banda la prudencia humana, i gairebé diríem científica; car 
els sacerdots són els hereus legítims d'una biblioteca immensa, dvent i per
durable... destinada a facilitar la inteHigencia de les Escripture~ Sagra<les. 
En aquesta biblioteca immensa, vivent i perdurable, els teolegs han aplegat 
les Jlums de llurs estudis, els sants llur amor i contemplacions extatiques, els 
exegetes llur enginy, ... i tots ells l'assistencia de I'Esperit Diví. D'altra banda 
ho demana tamhé la prudencia divir:a o d'ordre sobrenatural; puix en la íor
mació espiritual deis creients, el mestratge eclesiastic és essencial pel qui no 
vol foraviar-se del camí dreturer, sinó conformar-se plenament a l'ideal del 
diví :Mestre qui ha volgut fer de l'Església abaos que tot un magisteri viu. 

Empero, per dissort no tots els que viuen assedegats d'abeurar-se en la 
fontana divina de les Sagrades Escriptures tindran a prop seu qui els des
brossi i assenyali el camí d'arribar-hi. Per aixó ens dedicarem a fer un aplec 
d'aquells ensenyaments patrístics i teologics que poden orientar a qualque 
piadós cristia qui es dediqui privadament a la lli~ó de les Sagrades Escrip
tures. Els servarem sense cap mena d'intent de donar-los per ara a l'estampa 
quan una invitació a que no podíem resistir-nos ens ha obligat a oferir-ne 
algun fragment als lectors d' ANALECTA SACRA T ARRACONENSIA. Tal com els 
servarem els donem avui a l'estampa. 

(3) Mt. II, 25; Le. 10, 21-22. 
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Per títol que encapc.;ali aquestes quartilles - les primeres que ens han 
vingut a Ja ma - no se'ns en ha acudit d 'aJtre de més apropiat que el de jE
SUCRISr REI DE I.A GLORIA, ja que el tema dominant d'aquest estudi frag
mentari i incomplet és la gloria immensa de Crist, en el qual i pel qua/ nos· 
altres som enlairats a la dignitat de fills de Déu. D'altra banda la seva matei.."<a 
vaguedat diu prou clar al qui coneix el significa/ de Jesucrist en J'univers, 
que no anem a tractar qualque tema particular de Teologia bíblica, sinó que 
cerquem un punt d'albir enlairadíssim per contemplar a gratcient tot l'ordre 
sobrenatural, des d 'on compendrem més plenament la condició nostra en 
!'economía actual de la Providencia divina. Anem , dones, a esbrinar un deis 
dogmes més vitals de la nostra santa religió, el que ha constituit sempre les 
delícies de les animes piadoses, endinsant-nos en allo que constituei...x l'eix de 
tot l'ordre sobrenatural, en el fonament i arre! de les nostres prerrogatives i 
exceHencies de cristians, en el dogma finalment que ha de donar-nos la llum 
que freturem per veure a ple les meravelles i privilegis de la vida de la gracia. 

Altrament, de tots els !libres de les Sagrades Escriptures el que més ma
terials d'estudí ha de donar-nos són les cartes de l'Apüstol Sant Pau, qui és 
el més inspirat evangelista de la gloria inefable de Jesucrist; per aixo abans 
<l'obrir el seu Evangeli, creiem convenient de dir quatre paraules de l'evange-
litzador. · 

I 

L'EVAKGEI.I DE L'APÓSTOL 

"Sant Pau - ha escrit un autor protestant - és un rebel rehtt per Déu 
qui J'ha passejat en triom ! per tata la terra. " No hi ha dubte que la conver
sió de I' Apüstol deis gentils és una de les obres més grandioses de la gracia 
divina i que no té pas explicació en l'ordre purament natnral. És una ccnver
sió sobtada, absoluta i de:: nitiva , no sois a la fe, sinó a l'apostolat rnés ar
dent i universal. Déu l'escomet en ple judaisme, indomtable, brandant anate
mes contra tot enemic de la seva religió, pero sobretot arnb el cor ben ama
rat d'odi contra l'Església de Jesucrist ... i aquest Jesucrist a qui ell perse
guía el bat en una lluita desigual i irresistible (4). 

Després de la transiormació radical i instantania del camí de Damasc, que 
assenyala el comenc;ament de la seva vida de cristia, el seu camí d 'aven~ és 
dreturer, ferm i progressiu sota els ensenyaments deis apüstols i deixebles i 
d'tma manera especialíssima sota la influencia de revelacions extraordina-

(4) Act. 9, l -19; 22, 3-21; 7f>, 9-20. Vegeu també l Cor. 9, 1; 15, 8-9 ; Gal. 1, r5-16; 
: Tim. I, lJ . 
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ries. En el llibre deis Fets deis ApOstols i en les seves cartes trobem arreu 
indicis d'aquest doble magisteri que ja ti havja estat promes el di3. de la seva 
conversió. Jesucrist bo i apareixent-se-li havia <lit: Alfa't i entra, a la ciutat, 
i alla se't d-i-ra el que has de fer (5): aquí tenim el magisteri huTJia; Em. só 
aparegut t.: t-u a fi de constitz4ir-te ministre i testimoni de les coses que has 
vist; i d'aquelles que [et revelaré] aparei'..xent-me [novament]": heus aquí 
la promesa d'un magisteri diví (6). 

És de dc,ldre que no puguem reconstruir i analitzar aqueixes visions 
inefables que sens dubte pel nostre estudi serien d'una valua imponderable. 
Sobretot !'Apóstol fa de vegades aHusions a un transportament al tercer ce! 
on ell veié magnificencies que la llengua humana no pot pas tradu!r. Del 4ue 
l' Apóstol ha vist i sentit en aqueixa ocasió no ens en ha deixada pa!: una decla
ració satisfaent i explícita. No gens menys alguns escripturistes, parant es
ment en el fet que l'extasi s'escau al bell comen~ de la seva vida apostolica, 
sospiten, i és for~a versemblant, que sigui la revelació que ha influ1t d'una 
manera més decisiva en els trets característics de la predicació de Sant Pau; 
car I' Apóstol dóna sempre al seu Evangeli una autoritat i origen plenament 
divins. Així ho assegura als de Galacia: N otimz eni11i vobis facio, fraires, 
Evangeliimi, quod evangelizatum est a me, quia non est secimdm11 hominem: 
neque enim ego ab homine accepi illud, neque didid, sed per revel<Jtione11i 
Jesu Christi (7). 

Empero, ¿que enten aquí !'Apóstol amb el mot: Evangelium, quod eva11ge
lizatum e.;t a me.? ¿Quin és aquest Evangeli que no ha rebut ni apres deis 
homes, sinó per rei:elació de J esucrist? 

La primera sensació que dóna de sentir parlar a Sant Pau tan sovint i 
amb tant d'emfasi del seu Evangeli (8), és que en la seva predicació hi ha 
d'haver quelcom de més, o almenys quelcom de particularíssim, sobre la cate
CJUesi cristiana deis altres evangelitzadors; ja que per assolir la inteHigencia 
de les doctrines que eren patrimoni de tots els fidels, !'Apóstol havia estat acon
duit pe! mateix J esucrist al mestratge hmna d' Ananias a la f aisó dels altres 
neofits. La Providencia no fa res d'inútil i adhuc en l'economia de-ls miracles 
serva la més gran simplicitat de mitjans. És, dones, ben raonablf' de pensar 
que els elements de la fe, el Baptisme, el coneixement de la vida 1 misteris de 
N ostre Senyor J esucrist, la moral evangelica. .. Sant Pau <legué rebre-ho del 

(S) Act. 9, 6. 
(6) Act. 26, 16. 
(7) GaL 1, 11-12. 

(8) Sant Pau ens parla del "seu Evangeli ", Evangelium me~m .. ., demés d'altres pas
salges, en Rom. 2, 16; 16, 25; 2 Ttm. 2, 8; 2 Cor. 4, 3; I Thess. 1, S; 2 Thess. 2, 14; 
1 Cor. 15, r. .. Malgrat tot el que anem a dir, cal sempre tenir el ben entes que no ·sempre 
que l'Apóstol fa referencia al seu Ei>angeli, a l'Evangeli predicat per ell .. ., ho fa en el ~entit 
que ancm a donar a ta1s expressions. En cada passatgc en particular, la noció exacta s'ha 
de treure del context. 
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mestratge huma; cosa d'altra banda ben adient a la constitució de l'Església 
catolica, la qua1, com deiem no fa gaire, és abans de tot un magisteri vivent. 
¿Quin és, dones, l'element essencial, per dir-ho així, o característic que la re
velació de Crist havia impres a la seva predicació evangelica, i que l'auto
ritzava a parlar d'u!l Evatigeli tot seu i personalíssim? 

L'estudi comparat de les cartes de r Apc)stol ha donat als exegetes de 
més bona anomenada la convicció fenna que !' Evangeli de Sant Pau no és 
pas cap dels dogmes particulars que tracta incidentalment, com és ara en la 
celebre controversia deis privilegis dels jueus ... (9), sinó tot l'Evangeli, I'únic 
Evangeli que ha revelat Déu, pero contemplat des d'un punt d'albir enlaira
díssim i que ha deixat una impressió molt pregona en la pensa i en el cor de 
l'inspirat Missatger de la Bona ::-.l'ova. És més, si ni tan sois l'Apostol s'atri
bueix una ciencia e..-x:clusiva de l'E-..-angeli que predica (en la car~a als fütels 
d'Efes se n'a-tribueix solament una ciencia molt gran i avantatjada), ja que 
tots els ap0stols coneixien a fans, per la predicació del Mestre i la llum ·de 
l'Esperit, tata la catequesi cristiana de la qua] havien estat constituits mis
sioners. De oonsegüent, la lltun celestial de primer antuvi completaria !'obra 
comen~da pel zel d' Ananias, puix 1' Apóstol no havia estat esco1Lit per altre 
ministeri que el de la predicació de l'Evangeli, pero demés li concedia al pri
vilegi de poder contemplar-lo i transmetre'l als seus deixebles se.ta un caire 
majestuós i divinalment encisador. Heus aquí per que aquesta iJ.luminació 
concedida a !'Apóstol, tata sobrenatural i exceHentíssima, domina - diguem
ho així- totes les veritats de la ca.tequesi cristiana, i ha tingut el merit de 
donar-los una meravellosa cohesió i hannonia, bo i imprimint a l?. predicació 
de Sant Pau un segell ben propi i característic. 

Una qüestió interessantíssima, cabdal i decisiva pel nostrc estudi ens 
queda a resoldre. ¿Quin és, dones, el contingut d'aquestes revelacions extra
ordiml.ries? C. Quin és aquest punt d'albir de les contemplacions extatiques de 
l'Apüstol deis gentil;;? La solució sembla segura i ben facil. 

En efecte: Sant Pau en la doxologia final de la carta als Romans ens 
remarca una relació ben íntima entre el seu Evangeli i i;o que ell anomena el 
.Misten de Crist. Adhuc més; llegint el text original de les cartes de 1' Apóstol 
ben sovint s'bi troben identificats els mots: Evangeli i Misteri de Crist. És 
logic, dones, de deduir-ne que l'Evangeli de Sant Pau és l'aplec dds ensenya-

(9) Vegeu com és ara: J Cor. u, 11; Gal. 1, 7-8. 
(10) Escoltem el pr!ncep deis comentaristes de Sant Pau, el celebre Cornely: "Indican 

hac loquntione [stc. ET."»lgtliuffl mtUlll) aliquid -.idetur, quod ab ipso magis, quam a reli
quis doceatu~ ipsiusque praedic:'ationi :¡uasi sit proprium et essentiale" (/" Rom. 2, 16). 
I en altre passatge: "Conlirmari ergo eos desiderat in E·vangelio SU!>, quo nomine illam 
pracdicationis evangelicae fonnam inte lligit qua~ ipse semper se<;.uutus est" (Ib. 16, 25) . 
\'egeu tainbé: La TJ.eoiogie de saint Pcul, del P. F. PRAT, S. J ., que és !'obra de que ens 
hem servit més principaiment per a tot aquest estu:li (2., 3-13, 484; ed. de 1923). 
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ments i preceptes morals evangelics, pero rnirat des de la doctrina del Mis
ten de Crist (u). 

El perque d'aqueix mot admirable és facil d'entendre: E:'n diu Misteri, 
car constitufa el secret de Déu amagat des del comen.; deis segles (12) que 
l'home carnal no pot pas capir (13), puix inclou tresors inefables que Crist ens 
ha merescut (14); i que si J'Apüstol i els fidels el coneixen és perque l'Esperit 
Sant qui esbrina les pregoneses de Déu ( 1 5) i el V erb del Pare han volgut 
revelar-io ( J 6); en un mot: és un mister·i. D'altra banda en aquest designi so
bir:l Jesucrist ho és tot: La nostra elecció és en Cf'ist (r7), som predestinats a 
la filiació divina en Crist (r8), som agradosos al Pare en Crist (r9), tota la 
fon;a de la gracia i el terme de la nostra cooperació ú de fer-nos semblants 
a Crist (20), pera la qua] cosa tenim de morir en Crist (2r), ressuscitar e1J 

Crist (22), viure i nodrir-nos de Crist (23) i tota la nostra benauram;a eterna 
és sintetitzara en el goig d'ésser cohereus de Crist (ZL). Heus aquí els elements 
essencials de la fórmula que deu sintetitzar l'Evangeli de l'Apóstol: Misten 
de Crist. 

És cert que els elements del Misteri de Crist estan tots continguts en 
l'Evangeli, de la predicació del Mestre. El mateix Jesucrist, com veurem més 
tard, aprofita una de les hores més solemnes de la seva vida tot:i. divina per 
assentar una de les conclusions doctrinals que se'n deriven, de la més alta 
transcendencia per a la vida sobrenatural deis cristians (25); de consegüent, 
tots els apüstols el coneixien i predica ven als seus fidels - en especial ens 
consta de Sant Pere per les seves cartes -pero sem dubte que fou !'Apóstol 
qui en rebé una idea més corprenedora i e..xtensiva. A emendre-ho així ens hi 
autoritza el propi Sant Pau quan escriu als d'Efes: Secuné-um. revelat!onem 
notum mihi factfim est sacrmnentum [KaTcZ alToKH.uiJ¡1·1 l·r,¡wpÍofü¡ µot TO 
µu o-:~ p 1 o •1 ] , sicut scri'.f>si in bre-z:i: prout potut:.S !ege1ttes intelligere pru
dentia.nt 11uam in 1\1 YSTERIO CHRISTI... M ihi omnium sanctorum minimo 
data est gratia haec. In gentibttS evangelizare inve.;tz'.gabiles dfr.,¡tias Christi, 

(Ir) Col. 4. 3; 2, 2; Eph. 3, 4; ... 
(12) Col. 1, 24-26. 
(13) r Cor. 2, 14 
(14) 2 Pe:r. 1, 4-
(15) I Cor. 2, 10. 
(16) !oh. 15, 1,5 ... 
(17) Eph. I. 4-
(18) Eph. l, 5. 
(19) Eph. l, 4-6. 
(20) R01n. 8, 29. 
(21) Rom. 6, 4; Col., 2, 12. 
(22) Eph. 2, 16. 
(23) !oh. 6, <JB. 
(24) Rom. 8, 17; Eph., 3, 6. 
(25) ~s el comen~ment del cap. 15 de Sant Joan. 
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et illuminare omne.~, q1we sit disper.satio SACRA.'<ItNTI absconditi a saeculis 
iii Dt·o [r1 ciKo·;cp (o: Toü µvoTrtPi~v ... J (26). 

S'ha escrit, i amb tot fonament, que si es volgués reduir a síntesi els 
ensenyaments de 1' Apóstol es trobaria plena i acabada en el 11Jis!eri de Crist. 
A la base de la Soteriologia de Sant Pau trobem l'antítesi deis dos Adams: 
l' Adam prevaricador i Jesucrist ~ovell Adam i Pare de la generació espi
ritual deis fills de Déu; en el cimell hi ha la revelació del gran Afisteri. Sant 
Pau es nodria d'ell i per donar-lo a cor.eixer empren viatges plens de perills , 
predica a les sinagogues davant dels jueus, als s2.vis d'Atenes ... escriu cartes 
de la presó estant i suporta tota mena de persecucions, ... i arree on predica 
sap que no l'autoritza ni el prestigi de la ciencia humana, ni 1a se<lucc ¡ó de la 
sei;a persona,. .. un sol merit es reconeix i és el gran coneixement que té del 
.Misteri de Crist, del qual, com deiem suara, ha fet el seu Evangeli. 

Segons I' Apüstol tota la ciencia del cristia es sintetitza en la ciencia del 
."'dúteri (27); i havem de coniessar que el poble cristia o !'ignora, o en coneix 
sois de memoria algunes íórmules forjades al foc d'aquesta re\'elació admi
rable (28), el sentit de les quals no el penetra; i Déu faci que no les prengui 
com expressions retoriques que no responen a cap realitat i que !':ols contenen 
a~legories exagerades i buides de sentit. Altrament aYui s'haa escrit, en altres 
pa!sos almenys, bona pila d 'obres encaminades a divulgar el seu contingut; 
mes el camí que falta a recórrer és moltíssim; i les animes cristianes que han 
tingut la sort d'ésser iniciades en el SECRET DE D~u, es deleixen de noves 
llums per assolir-ne la comprensió en tata la seva pregonesa i exceHencia. És 
l'acció vivificadora de l'Esperit Sant que ens mena a cercar la for:t de la vida 
sobrenatural que és J esucrist, a qui Sant Pau ens ha revelat no Uuny de nos
altres com ens figura\•em, mirant les coses amb ulls oaterials, sinó ben a prop 
nostre, dins del nostre cor regenerat. De la doctrina que anem declarant en 
ded-.riren que pel baptisme som empeltats en Crist i des d'aquest moment, 
la nostra vida és tota en Crist_ Per c;o deiem de bon principi que aquest punt 
ci'afoir que anem cercant ens donara una idea més completa i perfecta de la 
nostra vida de cristians; car ens ha de fer veure tota l'economia de l'ordre 
sob :-enatural. 

Aixo sol ens fa veure la importancia de la divu:gació de la Sagrada Es
criptura entre el poble cristia; i tant de bo que arribés un dia en el qual, com 
en temps de Sant Crisostom, la majoria dels fidels es fessin familiars d'una 
macera especial les cartes <le l'Ap6sto1. Per a molts les doctrines que anem 
recollint poden ésser de gran utilitat per assolir la inteHigencia del sagrat 
llibre, el qua] si pels escripturistes i sacerdots en general (qui coneixen la in-

(26) Eph. 3, 3-9· 
(27) Eph. J, 16-18; Col. 1, 27-28. 
(28) Sovint diem que el S:mt Baptisme ens fa membres de Crist; ¿quants cristians, 

pero, deu haver-hi que capeixin el sentit d'aquestes expressions misterioses? 

JO 
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terpretació autentica) és planer, per la g-eneralitat deis fidels esdevé inintel
ligible. 

Esta ciar que una volta ens havem proposat el tema ]EsL'CRisT REI DE 

LA GLORIA, no ens hem pogut limitar sistematicament a un autor sagrat, bal
dament f05sin les cartes de I' Aposto); pero la declaració que hem sentit suara 
qt:-e la més gran revelacié del ~fisteri el ce! J'bavia concedida a Sant Pat:, fa 
que la nostra doctrina s'hagi de bastir sobre l' ensenyament de I' Apostol d'una 
manera principalís~ima. A:trament de tots els escrits de Sant Pau, els que més 
ens interessen pd nostre objecte són les carte;; des del captiveri, i especialment 
les Ad Colossenses i Ad Ephesios, de les quals J. ~L Vosté, O. P. ha pogut 
dir: N1'.hil autem. in No~'º T estamento tm·it p-rope affedit ad sublimitote-m 
doctrinalem et mysticam quarti evangelii ac e1-?istok1e il!a.e. Eadem est altit11do 
doctrinae dognwti'.cae et ethicae, eadem miru audocia- expressionum, eadem 
divina revelatio de 1mi011e fidel-iwn cmn Christo, sei{ palmitum cmn 'l!ite; 
eadem denwm glor1'.ficatio Christi a.morís ac personae. I ohannes, discip;tl-;,rs 
ci'ilectus. 1wbis rn:elaz:it gforiami 'Verbi f acti lzo-rAinis; Pa.ulus, in tertúmt caelum 
raptus, nobú· rí?'l.:elavit g~oriam Christi exaltr.ti. Tune vero Apostoh1s hanc 
subliniitatem descripsit, qiiando, sicut exul Pi!>~hmi, in <:inculü legatione fm1-
gebatur pro Christo; tune, st'.cut lapidatus Stephtcnus protomartyr, <-·idit caelos 
apertos et Fil.iitm hominfr strontis e dextris üei (29). 

Pero debades cercaríem en els cartes del gran Apasto! una exposició 
doctrinal sistematica i completa del que ha ·.-ist i sentit; no ha estat mai 
aquest l'estil d'un vident apassionat (30). Per aixó ben sovint els passatges 
més reveladors brollen a l'atzar de la seva ploma inspirada, gravida de 11um, 
roja d'apassionament inte1síssim per la gloria de Jesucrist, per la valua so
breeminent de la gracia per Ell merescuda; ?=r la qua) cosa haurem d 'espi
golar arreu deis seus escrit;; els ensenyaments que fret·1rem per sistematitza 
el contingut de les revelacions trameses pe! g:-an Aposte-!. 

En aquesta tasca con:fiem i demanem l'at:xili del ce!, íntimament conYen
r;uts que no som sufficie;<.tes ... cogitare aliquid a nob1~~ quasi ex nobis: sed 

(29) Conmm1tarius in EJ:.St. ad Ephesios, p, 7, ed. 192r. 
(30) En un sens tres vrai-ha escrit el P. Prat apropiant-s= unes parau!es d'un autor 

contemporani-on a pu dire qne ll' style c'est l'homme merr,.e: "Le langage de Paul es: Ea 
vivante iurage, Comme le corp; de l'Apótre, nse d'argile, plie sous Je poids de son minis
tere, ainsi les mots et les formes de sc-n langage plient e: rompent 5-Jus le poids de sa per.sée. 
Mais de ce contraste jaillissent les plus merveilleux effcts. Dans cette faiblesse, quelle puis
sance ! Dan:; cette pauvreté, qudle r iche:;se 1 Da11s ce corps infirme, quelle ame de feu ! 
Toute la force, tout le mouvement, toute la beauté, viennent ici de la pensée: ce n'est pas 
le style qui :a porte. c'est elle qu: porte le sty:e; elle va toujours SllTchargée, haletante, pres
sée, trainant les mots apres elle,, . A porter cette plér.itude débordante d'idét:s et de sent:
meots, les mot; et Jeur signification ordina:re ne suffi~aient p'as. Chacun d'eux a été obligé, 
pour ainsi parler, de portcr dc•:Jble on triple charge. Dans t:ne p~éposition ou dans le rap
procheme:it de deux termes, PauJ a logé lc-ut un monde d'idées. C'est !a qui rend t'cxégésc 
de ses épitres si difficile, et la :raduction,,, impos>ible." (La Théoi, de saint Paul, l, p. 83). 

JI 
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s1tfficientia e.r Deo est (31); pero després, de part nostra, posem-hi tates les 
energies de l'esperit, bo i encoratjant-nos amb aquelles paraules de Sant Cri
süstom: Haec dicta sunt non sol·iun Ephesiis, sed vobis quoque nunc dicuntur, 
et non a 11obis (<;o és: no de pan dels predicadors de l'Església) sed etiani a 
Paulo; imo nec a no bis, nec a Paulo, sed a gratia S pi.Tifus (32 ). 

II 

"lNsTACRARE O:YNIA n• CHRISTO" 

Sempre m'ha semblat que quán els mestres d' Ascetica i els ,.·ulgaritza
dors de Teologia bíblica expliquen que s'ha d'entendre per }vfistt!ri de Crist 
amb el bon intent de fer més planera la seva noció als lectors, sacrifiquen 
moltes vegades quekom de la se-..·a grandesa i amplitud, bo i presentant-lo 
només sota el caire més relacionat amb l'obra de la nostra sa.ntificació; i 
així, diuen ells, el Af isteri de Crú·t, el klisteri per exceHencia de qne ens parla 
I' Apóstol, és el designi inefable concebut per Déu des de tota I' etemitat -
revelat de primer antuvi als Patriarques i Profetes, encara que <le faisó molt 
obscura, exposat després ja més clarament en l'l!vangeli, i per últim descrit 
amb tota la seva magnificencia en les cartes de l'Apóstol dels gentils - de 
salvar tots els homes, sense distinció de races ni de gernacions, iáenti'.ficant
los místicament amb son Fill Estimat en la unitat d'una sola persona miste
riosa i exceHentíssima, que alguns escriptors contemporanis anornenen J esu
crist Mistic, o bé amb mot menys apropiat pero un xic més conegut: Cos 
.Místic <Íe J eS1'crist. 

Empero en arribant, per dir-ho així, al ptmt centric del nostre estudi, 
desitjariem declarar tota l'extensió del Misteri revelat a I' Aposto!, dins sem
pre del que són limitades nostres forces; puix creiem que ha d' ésser necessa
riament de gran profit espiritual d'endinsar-nos en aquesta atmosfera de glO
ria i amor de que ens ha rodejat la Caritat infinita de nostre Pare per ]esu
crist i en Jesucrist, del qua! ja no ens sera possible d'apartar els uUs si voJem 
cndinsar-nos en l'Economia actual de la Providencia en l'obra cie la nostra 
san ti ficació. 

Sant Pau gairebé sempre que parla explícitament del Mi'.s!eri de Crist, 
ho fa des del punt d'albir de la nostra Redempció, el mira (com si diguéssim) 
des de la terra deis homes, per tal de deduir-ne els ensenyaments doctrinals i 
les norrnes de vida que han de regir la nostra unió mística a Crist. Des d'a-

(.31) 2 Cor. J , 5. 
(.32) Homil 13, Eph 4, 17. 
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quest mateix punt d'albir esta presa la noció e¡ue acabem de donar-ne. Pero 
de vegades les fites de la pe: spectiva es retiren davant els ulls de !'apóstol, l'bo
ritzó s'eixampla indefinidament, ... aleshores el Misteri de Crist abrar;a terra 
i cels, el món deis homes i la patria dels angels. ¿En quina d 'ambdues cir
cumstancies ens dóna !' Apbstol la nació exacta del Afisteri.! 

Ja hem dit abans que Sant Pau no en~ ha deixat una sistematització 
doctrinal de la seva Teologia; ella sols es limita en ae¡uest punt a ier fer
manc;a d'alló que ha vist i conegut. Per ai.xo, abans de decidir-nos a qualque 
afirmació havem reflexiomat sobre els principis fonamentals de la Teologia 
de !'Apóstol i havem analitzat tots i quiscun deis passatges on parla del .Mis
teri i del seu Ei'<J.ngeli (sempre que identifica ambdues expressions); de1nés 
com sigui que la fórmula in Christo l esu i d'altres similars, que no tenen 
parió en cap llenguatge huma, són forjades de bell nou sota la impre~ió 
de les revelacions extraordinaries que el ce! li ha concedit, hem estudiat 
també l'ús que en fa en innombrables passatges .. . Finalment havem fet la 
contraprova de veure si el jfisteri en la nostra explicació tenia tota la ma
jestat i amplitud que li atribueix l' Aposto!, si amb eil s'explica tot l'ordre 
sobrenatural i també si es compren bé el per que d'aqt."esta repetició tan re
marcable de la meravellosa fórmula de úi Christo Iesi.,1, ... Aquest estudi de 
comparació ens dóna la convicció més ferma que el Misteri sois é.s declarat 
en tota la seva plenitud quan abrac;a l'univers creat sencer, fins i tant que el 
designi altíssim de la nostra incorporació mística a. Crist és sols un aspectc 
parcial i com una conseqüencia del Afisteri en el món deis homes. En aquest 
mateix sentit el defineix l'Apüstol als fidels d'Efes en un passatge d'una ple
nitud i exuberancia d'expressió inimitable: Qtti [Deu.s] praedestina·ui'.t nos in 
adoptionem filiorum per 1 esum Christum in ipsum: secundmn propositum 
voluntatis suae, in laudeni gloriae gratiae suae, in qua gratificavit nos in 
dilecto filio suo . In quo hC'.bemus redemptionem per sanguinem tf..us remis.>io
nem peccatorum secundum divitias gratiae eius, quae superabundavit in no
bis in omni sapier.tia, et prudentia: ut notum fa.ceret nobis sacramentuim [el 
grec diu : µ u e T Y; p 1 o v = 111·ysterimn] 'lXJlm.,tatis suae, sernndimz. beneplaci
tum efos quod proposuit 1'.n eo, i1~ dispensationem. plenitudi'.nis tenipor:.lm, 
INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO, qua.e in caelis, et quae [super] in !erra 
sunt (33). Breument, dones: El Misteri áe Crist és el designi de Déu, con
cebut des de tota i'eternitat i realitzat en la plenitud dels temps, de: INSTAU

RARE OM~IA IN CHRISTO, quae in cae/is, et quae [super] in terra s-i.mt, de 
restaurar tates les coses del cel i les de sobre la ter-ra en Crist. 

Heus aquí el cimal de les revelacions fetes a l' Ap6stol. El r.iot grec del 
quaJ insta.ttrare és la traducciÓ és encara més significatÍU; puix avaKE.1JaAa1W-

(33) Eph. 1, 5-10. Vegeu Col 1, 19-20. 
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oaoea1 (34) no sols vol dir restaurar, renovellar lotes les coses. cels i ter
ra ... en Crist, sinó qne també: D eam recapitulare [sz'.bi] om11i.a in Chri
sto (35), <;o és, que: Déu s'havia proposat d'ajimtar-se totes les coses ett Crist 
constituit compendi, centre i corona.ment de totes elles. En altres termes : El 
]!isteri de Crist és la idea de Déu de constituir Jesucrist lv!itjancer onto
logic i moral de I'univers (els elements del qua1 eren esbarriats per Ja preva
ricació deis angels i deis homes) en l'exaltació de la gloria de Déu (36). D'on 
esdevé que J esucrist, qui quant Déu é.s el Verb del Pare per quem omnia facta 
sunt, té també encarnat i iet home una signiticació universal; Ell és el cap 
deis angels i deis homes. Així ho entenia Sant Crisostom quao a l'acaba
ment de la seva primera homilia comentari ·de la carta Ad Epheúos escrivia: 
Unum otmiibus posuit caput, nempe Christum secundum carnem, et angclis 
et hominibus: hoc est et angdis ununi dedit frrúicipiu.m et hontinibu.s . .. Ut 
si dicas de domo, quae quidem est marcida ac debilis, partim autem valida. et 
fortis, domum reaedificavit, hoc est, fortiorem fecit, fortiorem imposdt ba
sim: ita hic quoque 011mes im·i s1-ibiecit ca.piti. I ta enim fiet imitas, ita acrn
rata et perfecta fuerü coniunctic, qtmtido omnia redacta. fuerint sHb unum 
caput, sziperne quoddam necessariuni haben.tia ·uinculum ... (37). 

La nostra definició, dones, del Histeri és aquesta: La idea de Déu de 
constituir Jesucrist Mitfancer ontologic i moral de l'univers sencer en l'exal
tació de la gloria divina. Quatre mots sobre quiscun deis elements de la de
finició. 

1) EL MITJANCER ONTOLÓGIC ENTRE DÉu 1 ELS HOMES. - Prescindim 
ara per un moment de les dades de la Revelació que ens parlen de l'Encarna
ció del Verb com encaminada a !'obra de la Redempció i considerem l'altís
sim signiffrat - per dir-ho amb una expressió avui dia molt estilada - de 
Jesucrist en l'univers de les coses que existeixen. Reflexionem. dones, de 
primer antuvi sobre aquest compost inefable que és N ostre Senyor J esucrist. 

(34) Escoltem al P . Prat : "Ce mot vient de uo:í./.11~0·1.. . I1 signifie rouramrnent le 
faite, le scmmet et s'em¡:iloie dans ce sens pour les personnes comme pour les choses. Ainsi 
les principaux philosophes sont 'til xsq;i),11::i. 'tW'I µ.a.6T¡µ1Í:rwv (Lucien, Pisca:., 14), et le 
généralissime est 'tO u:¡¡ii).::iw1 'tOÚ m;Aiµou (Appi~n, Cir., 1, 10). Pourquoi Ó.Yllq>E9ctÁ1110Ú'I 
'til 'll"dV'tll iv 't<ji x_¡;1G"<jí ne sigrufierait-il pas "donner un couronnement, un chef ... a toutes 
choses dans la persoone du Christ", en d';;.utre.> termes "placer ~e Chri:;t ", en C'autres 
termes "placer le Christ au sommet de toutes choses" cornme príncipe d'uoité? La voix me>
yenne s'explique aisément par l'intention divine et ¡rar l'intéret que Dieu pn.'11d a exaiter 
son Fils au-dessus de tout" ('·ol. 2, ed. 1923, p. I ro). 

(35) Així ho interpreten també rreneu (C. Haer. , 3, 16, 6; 2J, IO . . . ), Tertultia 
(C. Marcicnem, 5, 17) i sobretot Sant Jeroni qui es dol de la poca ¡:ireci5ió del mot in
staiirare. 

(36) Creiem, dones, que la partícula iin inc:ou, contra el parer de ] . M . Vosté, el 
itemm i $imul; car recapitula.re és iter.im et sim1d compendiare. 

(37) PG, 62, 16. Aquí l'eloqiientíssim Arquebisbe de Constantinoble se serveix de 
l':iva.xsq¡a.).111ouv com si es derivés de u:c:¡;C1.):1¡, contra c;:o que deiem suara en una i:iota, 
pero C:: 'una banda en el fons tenen la mateixa arrel. d'altra banda l'acomodació in sub1ecta 
materia queda prou ben legitimada pe! c:ue direm tot seguit. 
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La seva naturalesa divina el serva a una Llunyaria immensa de l'home, ensems 
que la seva naturalesa humana el deixa a una llunyaria immen<:a de Déu; 
empero l'exceHentíssima i inefable unitat de Persona fa que l'home s'ac:osti 
tant com és possible a Déu per allo qt:e el Verb té de naturalesa divina. i que 
Déu s'acosti tant com és possible a !'home per aixó que el Verb ha pres de 
!a naturalesa humana. D'on esdevé que Jesucrist és el lligam que uneix el ce! 
a la terra, L'lnfinit al limitat, l'ttem al temporal, el Criador a la criatura ... 
en una paraula: Jesucrist és vertaderament el ~1itjancer ontol•)gic (per la 
seva naturalesa) entre Déu i els homes. 

Aquest dogma el coneixen tots els cristians; puix l' Apóstol ho ha defi
nit ben clarament: Unus enún Deus, unus et niedfotor Dei et hormmmi homo 
Chistus !es!ts (38), pero tal vegada no tots comprenem ben bé l'amplaria i 
transcendencia de la nieáiadó ontologica de Jesucrist. Als pares de l'Esglé
sia grega els ¡:;laia molt d'explicar-la als seus fidels. sobretot en les grans 
diades de n:istre Any litúrgic, com és ara: el dia de l'Encarnació. per Nadal, 
Epifanía ... i tot el temps que l'Església consagra a contemplar els dols i 
patiments de la Passió santíssima del Redemptor. Podriem si'1tetitzar els 
ensenyaments llurs en aquesta expressió lapidaria brollada de la ploma ins
pirada d'un deis Pares més eloqüents de l'Església llatina : El Crist representa 
tots els éssers, car Ell porta la naturalesa de tots (39). I amb tota veritat .:iue 
Jesucrist sol és qui pot representar tots els éssers; car Ell és la síntesi més 
¡;-erfecta de tots els elements, de tates les substancies, tant de la naturalesa 
inorganica com de la naturalesa animada, de la naturalesa humana i d~ la 
divina. 

Per compendre bé tota l'extensió del que acabem de dir, on cabalment 
es fonamenta un deis aspectes més corprenents i grandiosos del Jf isteri de 
Crist, examinem que és l'home. 

L'home, segons ja ho advertien els escriptors de l'antigor, és la síntesi 
de l'univers creat (40). De part del cos és un món petit dins el món immens 
de la creaci6 sensible. Ell és - com ensenya el Doctor Angelic Sant Tomas 
d' Aquino - el terme de l'univers material (41 ), per tal com la seva vida 
suposa la creació de tot l'ordre mineral, vegetal i animal; per la c:iual cosa, tot 
allo que és dessota seu esta jerarquitzat en una escala meravellosa d'ésser i 
vida per la qual totes les criatures sensibles van pujant, fins qur en l'home 
arriben a assolir el maximum de perfecció tot unint-se amb la inteEigencia i 
reflectint en el grau més enlairat possible a elles la gloria de Déu. Aquest enlai-

(38) I T irn. 2 , 5. 
(39) Leo l ·f., Sermo 8 de Passione. 
(40) Aquesta és també la doctrfr1a de Pere Lombard (Sent. 2, dist. r, q. z, a. 3) i la de 

tots els teólegs. · 
(41) Vegeu les l!ic;ons del tercer noctum del día de l'Ascensió (Homilia de Sant 

Gregori P . 29 fo Evangelia) . 
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rament apoteosic de la materia fou per la infusió en ella de l'alenada divina, 
com ho recenta el sagrat Llibre del Genesi; la qua! cosa ha f et exclamar al 
gran bisbe de :V1eaux: "Déu no tragué l'esperit de la terra, sinó que l'alena 
des del cel, ja que l'esperit de !'home esta per damunt de tota !a naturalesa 
material i és germa deis angels". Fer l'anima, que és espiritual, !'home esdevé 
el comen¡; del món deis esperits, i per ell el món dels angels esta unit al de la 
materia en l'ascensió nobilíssima de les criatures a Déu. Heus aquí per que 
sois l'home és el vertader representant de tot l'univers; i aixo ha íet exclamar 
al gran TertuHia: "Tu horno! tantum nomen si intelligas te" (42). Alhora, 
dones.. que Déu enlairava !'home a la unió hipostatica, enlairava la crea
ció sencera. Per !'home i en !'home la naturalesa sensible puja al món deis 
esperits, per Jesucrist i en Jesucrist tota la creació, de la qual !'home és el 
representant més legítim, puja al regne de Déu. Així es clou l'orbita deis 
éssers que va de Déu a Déu. 

Si reflexionem sobre la creació de l'univers que coneixem, veurem que 
el Criador preparava I'ascensió de les coses cap a Ell mateix. La Bíblia i les 
ciencies geologiques tot d'una ens ensenyen que primer de tot crea Déu la 
naturalesa inanimada per a servir de base solida a la vida; després, enlairant 
d'un grau la materia inanimada, diposita en son si la llavor fecunda de la 
vida. sensitiva, i finalment Déu uní a la vida immoble de les plantes la vida 
animal amb la prodigalitat de saviesa i poder amb que abans havia aplegat 
la vida vegetativa al regne mineral. D'aquesta manera la naturalesa morta 
s'havia ali;at a la vida sensitiva. En aquest punt i suposada ja la creació deis 
angels (com ho expliquen els teolegs), no hi havia d'altra cosa en l'univers que 
purs esperits i cossos materials; sub.>tancies tan oposades elles amb elles que 
Ilur unió semblava impossible. L'escala de J'ascensió deis éssers a Déu estava 
trencada, l'orbita malmesa i no es podia pas idear el seu encadenament per
fecte. Pero Déu, davant el qual no hi ha res d' impossible (43), els junta i 
barre ja d'una manera insospitada a tots els éssers en la natUTalesa humana; 
per aixo un autor ha volgut definir l' infantament de !'home: el maridatge 
miraculós de l'esfrerit i la 'materia (44), que per aixo l'home solament, sense 
sortir rnai d'ell mateix, pot estudiar sobre tots els ordres de coses que exis
teixen. 

L'escala ja és soldada i tots els éssers enlairant-se sobre ells mateixos 
se'n pugen cap a Déu; pero el camí a recórrer és moltíssim: de la naturalesa 
material i sensible a l'home, de l'home als angels,... aquests esperits purís
sims es van atansant a Déu per una escala imrnensa de perfeccions, de Ja qua! 
quiscun deis angels, diferents uns amb altres en perfecció i grandesa - se-

(42) Ap. adv. G., c. 48-
(43) Le. 1, 37. 
("'4) Hcttingcr. 
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gons la visió dels teolegs - és un graó diferent, . .. empero la bona veritat 
que l'angel i l'home romanen sempre a una distancia infinita del Criador. 
Qui emplenara, dones, aquest abisme que hi ha entre l'Infinit i la criatura? 
Hern de pensar que l'ascensió comenc;ada és inacabal::le? Pero aleshores ¿a 
que vindria aquesta tendencia de totes les coses a enlairar-se i dignificar-se 
indefinidament, aquesta passió turmentadora de Déu q·.1e, si la raó serena no 
ens forcés a posar fites i precisar idees, hom s ' imaginaria de bona gana que 
deu ésser en tates les coses, puix la trobem i sentim en !'home campen¿¡ d'un 
món i altre món? (45). 

D éu, per qui no hi ha cap perfecc'..ó i bellesa que sigui impossible, :ia 
trobat camí de donar objectiu a nostres aspiracions. Bé pla que ens ho feia 
pressentir tot el que tenim entorn nostre, baldament que la rea1ització per 
nosaltres romangui sempre un misteri. Talment corn junta Déu els dos abis
mes, de la vida i de la rnort en les plantes, el de la materia i l'esperit en 
!'home, junta i barreja sense confusió en Jesucrist l' Infinit i el limitat, el 
CriadGr i la criatura, Déu i !'home. Heus aquí que significa que Jesucrist 
és el Mitjancer ontolOgic entre Déu i l'univers creat (46). 

II) El .!.l1itjancer moral entre Déu i els homes. - Entre Déu i l'home 
li! havia dos abismes a emplenar: l'abisme que hi ha entre l'Infinit i el lirni
tat, i l'abisme forc;a rnés immens que hi ha entre la Santedat de D éu i I'home 
prevaricador. Fou Jesucrist qui emplena arnbdós abismes. Hem estudiat ja 
la unió de la criatura i el Criador en la perrnna inefable del Fill de Maria; 
ara ens roman a considerar l'amistanc;ament del pecador amb Déu pel mateix 
Jesucrist. El primer estudi ens ha declarat el cambie d'amor que idea l'En
carnació, el segon ens fara veure el comble d'amor que idea la Redempció; 
i és ben cert que, adhuc parlant de !'amor que Déu el:'.s ha palesat amb l'En
carnació, les paraules humanes són impotents per a midar-lo i sois el mot 

(45) El P. Monsabré O. P. fa notar molt bé fa tendencia de Déu a al>aixar-se en comu
nicacions esplendides en les conf. 26 i 34. 

(46) Per a concretar idees sobre la mediació ontologic-a i moral de Crist ens plau de 
copiar aquí la doctrina del Mestre de les Escoles. Es pregunta (en la p. J, q. 25, a. 1) Utrum 
Christus, secundum hvmo, sit mediator Dei, et J1ominum, i respon en primer Uoc fent-se 
seva la sentencia de Sant Agustí : "Non ob hoc mediator e>t Christus, quia Verbum : ma
xime quippe immortale, et maxime bealum Verbum longe est a mortalibus miseris; sed me
diator es t, secundurn quod horno"; a aixo afegeix tot segui;: : " Responde·:> dicendum, quod 
in mediatore duo possumus considerare: primo quidem rationem medii: sec:mdo officmm 
coniungendi. Est autem de ratione medii, quod distet ab utroque extremorum. Coniungit 
antem mediator per hoc, quod ea quae unius sunt, defert ad alterum. Ne-.Jtrum autem horum 
potest conveni~e Christo, secundum quod est Deus, sed solurn secundmn quod est horno. 
Nam secundum quod Deus, non differt a Patre e: Spiritu Sancto in natura et potestate do
rninii Nec etiam Pater, et Spiritus Sanctus aliquid habent quod nen sit Filii ; ut sic poss•t 
id quod est Patris, ve! Spiritus Sancti, quasi quo¿ est c.liorum ad alias ¿eferre. Sed ctrum
que convenit ei, in quantum cst hcmo; quia secu:1dum quod est homo, distat et a Deo ia 
natura, et ab hominibus in dignitate et gratiae et gloriae. In quantum etiam c~t horno, con
venit ei iungcre homines Deo, praecepta et dona D ei hominibns e::r::hibendo, ~ pro homini
bus Deo satisfaciendo, et interpcllando. Et ideo •;n rissime dicitur m ediator, ucundum quod 
homo" . 
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i11finit ens satis fa; no obstant, cal ccnfessar qu~ l'amor que su posa la Re
dempció és més immens encara. Déu és infinitaoent bo i també infinitament 
savi. En la seva bonesa infinita trobem una raó suficientíssima perque es de
cidís a treure del no-res allo que la seva sapienc:a li assenyalava com a pos
sible. Aital fou }'origen del món que habitem; f:mpero fins aquí el Criador 
seguia les inclinacions del seu Cor bondadosíssim. 1'.-1es en la Redempció, 
hom bi veu - que se'ns permeti l'expressió- t:na mena de tra.nsigir amb 
el pecat, i de consegüent s'hi endevina un esfon; més gran, car en contra seu 
hi tenia la Santedat divina. 

Cabahnent la santedat de Déu és l'objecte eternal de la contemplació es
tatica dels angels. Quan Isaias en la Llei antiga i Sant J oan en la Llei nova 
han vist el ce] obert a llurs m:rades, hi han trobat sempre els esperits celes
tials entorn del solí diví aflamats de la seva gloria l!uminosa cantant l'himne 
etern de: Sa·nt, Sant, Sant és el Sen'}"or Déu deis exercits (47). Per aixó Déu 
en mirar !'home caigut en la culpa per fon;a J'ha de veure horrible; i així la 
ira de Déu de que ens parla l'Escriptura, no és dtra cosa que l'expressió de 
la Santedat di\'Ína davant la conducta execrable de l'home. La santedat és la 
recta aplicació de la voluntat a les coses, i inclou l'aplaudiment al bé i l'odi 
al maL Kosaltres, fets com som a imatge i 1:emblanc;a di\'ina, trobem dins 
nostre una participació de la Santedat de Déu er: l'aprovació espontania que 
donem a la virtut i en l'aversió que sentim pel crim, malgrat que la nostra 
bonesa no és sinó un guspireta de la forna! immensa de rectitud que abranda 
el Cor de Déu, i la nostra inteHigencia poques vegades arriba a capir tota la 
gravetü del delicte que blasrnem. 

El pecat és la negació practica deis atributs de Déu i la violació deis 
drets de Senyor i últim fi de totes les coses. É5 allo e¡ue escriu Lacordaire: 
"El mal moral ataca la sante<la.t de Déu i Déu no fa sinó defensar-se del mal 
per la justícia" (48) i és ben cert que cels i terra porten ben marcats els se
nyals de la justícia divina. Talment com !'amor ens va donar la vida i va 
embelJir la nostra naturalesa de privilegis exce:·lentíssi.ms, així l'enuig diví 
per fon;a hauria de tornar-nos al no-res d'igua[ manera que el nadó cauria 
a terra sense vida quan es paralitzés el cor que dóna vigoria als brar;os ma
ternals ; i si Déu vol respectar la immortalitat de l'esperit, la nostra existen
cia esdevindra necessariament miserable i fatigosa. Per aixo, tan bon punt 
és comesa la culpa, la consciencia, com si es trobés ferida de fibló verinós, 
oomen~a de sentir les angoixes del remordiment : és que el Déu de la pau es 
retira de J'esperit; i si veiem - que és el que fa :iotar Balmes en el seu Cri
teri - coro cada mancament té la virtut misteric-sa de produir una pena que 
li és própta i contraria precisament al plaer que cerca\'em amb el nostre de-

(4¡) Is. 6, 13; Apee. 4, 8. 
(48) Vegeu De lCJ tmnsmission de la chute rj l'Ht1P'IW,..J~é (ed. de 1857) vol. J, pig. J26 .. . 
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licte, pensem que alla hi és Déu defensant els seus drets d'últim fi que nos
altres voldríem donar a aquella criatura per la qua! prevariquem. 

Recordem el que era !'home abans de l'Encarnació. Una naturalesa en
vilida, rublerta de sutzures i de pecats, un esperit envoltat de tenebres, un 
cor obert a totes les dolenteries, una memoria plena de records vergonyosos, 
un judici malmes per !'error, un gust estragat pel vici, una imaginació tira
nitzada per imatges pecaminoses, un cos finalment on la voluptuositat havia 
segellat els seus estigmes més repugnants (49). Quiscun deis homes -excep
ció feta d'animes privilegiades - havia afegit a la prevaricació original pri
mitiva un munt de prevaricacions personals, de les quals era ben responsa
ble. La humanitat, dones, s'era tota corrompuda ... de consegüent, no era pas 
possible d'esperar una reconciliació de Déu amb !'home i molt menys encara 
des de !'hora que la Santedat divina havia determinat d'exigir pel pecat una 
satisfacció justa i equivalent a la infinitat de l'ofensa (50). 

Jesucrist Déu-home, constituit Mitjancer ontologic entre Déu i els ho
mes, era qui podía donar-la; amb aixo la seva M ediació ontologica esdevin
dria ensems mediació moral. Altrament Sant Pau descriu dramaticament l'en
trada al món de Jesucrist posant en Ilavis del Verb Encarnat les paraules 
del Salmista : 

H ostiam, et oblationem noluisti: corpu.s autem aptasti mihi: 
hofocaz4tomata pro peccato non tibi placuerunt. 

Tttnc di.z-i: Ecce venia: in capi,te libri scriptum est de me: 
Ut faciam, Deus, volu.ntatem tuam (51). 

J esucrist constitult M itjancer natural entre Déu i l'home, per la plena 
possessió de la Divinitat i de la humanitat, glorifica el Pare amb una gloria 
infinita: Pi¡/verem adjectionis nostrae - escriu Sant Lleó el Gran - corpu.s 
f ecit gloriae suae (52) ; car talment com en l'home, en virtut de la unió subs
tancial del cos i !'anima, els membres del cos esdevenen membres de l'anima, 
participants de la seva responsabilitat, així mateix l'anima i el cos de Crist, 
per la unió personal amb el Verb de Déu, esdevenen participants de la no-

(49) En tot aquest paragraf parlem deis efectes de la prevaricació original i actttal 
de la humanitat. El vertader concepte de la prevaricació original pot veure's exposat cla
rament i sense estridencies de cap mena en l'Enciclopedia Espasa. 

(50) Si hem de midar la perfecció de la Santedat divina pel seu amor degut al bé i el 
seu odi degut al mal, sc'ns obre davant els ulls una perspectiva de dol i miseria inexplica
ble. El pecat, segons Sant Tomas, per 1;0 mateix que és contra Déu, té en certa manera 
tma gravetat infinita; i de consegüent un turment infinit, fill d'un cnuig infinit plana damUDt 
la criatura rebcl. Heus aquí legitimada l'eternitat de les penes de l'infern que rescabala 
amb llur duració inextingible el pes feixuc d'un castig infinit que Ul1'a criatura limitada no 
podria pas suportar. 

(51) Hebr. ro, 5-7. 
(52) De NaJiv., S. 2. 
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blesa de la Divinitat; i per c;o en Jesucrist i per Jesucrist l'órgan de la glo
rificació ·divi112.. és periecte: es dóna una gloria infinita al Dér. infinit. 

És evidentissim, dones, que si Jesucrist pod:a donar al Pare una gloria 
adeq·Jada a la seva ~Iajestat, també podía dona:: una satisiaocíó amplíssíma 
pels homes. Solament calia, suposada l'oblació sacerdotal del Redernr,tor, que 
el Cor mi~ricordiós i ~rdonador del Pare la volgués accef·!ar; de la qua) 
cosa no ens és pas permes dubtar-ne, puix esta escrit en l'Evangeli : Sic e;iim 
Deus di!e:rit 1'itmdum, Út Fi.!ium suum unigenitum daret (53), i en la se
gona carta als de Corint : Eum [Chr·istum] qui peccatuni nvn nm..1crat, pro 
nobi.s [De·;1s] peccatum fecit, ut nos efficerenmr iustitia. D;:1: in 1ºp.so (34), 
i arreu de la Sagrada Escriptura, on se'ns parla de l'Encar:iació del Verb, és 
sempre di11s l'economia actual de la Redempció. 

Altramen: ja coneixem la bona voluntat amb que Jesucrist s'abrai;;a amb 
el carrec cíe Redemptor deis homes, des del comenc; de la seva exister:cia hu
mana. És cert que no eren necessaries cap de les seves penes per a pagar el 
preu de la nostra salut. Ell era Déu, i la menys significati·;a de les seves 
accions, el més lleuger batee del seu Cor diví, una sola pregar'.a ali;;ada al cel 
per amo·r nostre revestía una dignitat infinita, i, per tant, pagava ben am
plament la no~tra benauram;a eterna. Empero el seu amor qu;: per ésser diví 
solía palesar-se amb generosítats propies de Déu i essent huma hav:a de co
ronar-se <le sacrifici i de do or, Cüm és 11ei deis cors que estimen, p-rc posito 
sibi gaudio sustim4it cr~~cem confus.sio ;u contemp-ta. (55). D 'altra banda Je
sucri;;t veia el pecat tot sencer, talment com mai no !'ha p:gut veure cap 
inteHíger.cia criada amb tata la lletjor de la seva vilesa, ami: tata l'extensió 
del seu imperi, en tora la fel lonia de la seva oposic ¡ó directa a Déu; per a ixo 
volia Ell q·Je ~es seves sofrences palesessin als ulls del món la gravetat d 'un 
crim que no es perdona sinó amb la mort de J' Unígenít, ~r tal que la veu 
de la sang de5vetllés el lliure alb:r de !'home ensopit per a wt allo ·:pe sig
n: fiCG es i orc; i abr:egació. Heus aquí per que la nostra re:oncíliació amb la 
Santedat divina no es cons;_¡ma sínó amb aquel! <lilu.-i de prnes e._xternes i 
internes gue constituíren la passió í m ort dolornsis3ime:: del i:<edemptor ; heus 
aquí tan:.bé el cami pel qua! la medüzció onto:Ogi ::a de J esucrist esdevingué 
ensems n;ediaáó trioral (56). 

II l ) G!oria de J e.sucrist. - N cstre Salvador adorab le. :iones, de Cria
dor es féu criatura, de llum í encís deis cels que era es rebaixa a esdevenir 

(53) Iolt., J. 16. 
(54) 2 Cor., 5, 2 1. 
(55) Ruper :us i a lgon teoleg contemporaoi {Ra1:1iere i d'a ltres) in ' e::preten el (!ro

positf! ... dient <;ne la Trinit::t oferí a J esucrist l"elecció entre el sace rdoci ple de glo:-ia de 
Moises, Aan:i . .. i el sacerdcci sagnant de~ Cah-ar i. F ormós argument seria de la bonesa 
del Cor d e J es lis. V f gei: e:s comenta:istes a Hebr. 12, 2. 

(56) Aitals denominacicns i:c·den veure's explicades en la th. 46 de !'obra De Verbo 
!11carnato ce! Ca:d. FRANZELJ:S', S. J. 
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objecte de llagrimes i de compassió, fent-se pecat i matedicció (57) per amor 
de nosaltres i també d'una manera principalíssima pel zel de la gloria de 
Déu. Talment ho manifesta Jesucrist als seus deixebles a !'hora que anava a 
lliurar la seva humanitat santíssima als dols i patiments de la seva Passió: 
Sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem, ... surgite, eamus hi1lc (58). 
Que deu ésser, dones, Jesucrist davant son Pare amorosíssim? 

Confessem de bona gana la nostra '.nsuficiencia per capir-ho p:enament; 
d'aquest amor infinit i inefable sois ¡::odem assolir-ne una idea minsa i obs
curida; i adhuc aqueixa poqueta cosa que coneixem i sentim els cristians de 
J'amor del Pare a Jesucrist, la ploma no té trets prou lluminosos i roents per 
traduir-ho ... Empero entenem que tampoc no hem de resignar-nos a passar 
per alt un tema de tanta gloria per al nostre estimadíssim Redemptor. En
trem, dones, en aquest estudi comern;:.ant per unes breus reAexiom sobre el 
caracter que revesteix el Verb encarnat de M itjancer 01itologic, amb el ben 
entes que la realitat ultrapassa immensament allo que pot capir I'home amb 
la inteHigencia i amb el cor. 

Estem persuadits que en la vida humana hi ha escenes corprenedores 
que ens fan entreveure y_uelcom de les afeccions del Pare celestial davant la 
H umanitat santa de Jesucrist, i més ben dit encara: davant J esucrist-home. 
I que no se'ns faci retret que per establir doctrines teologiques demanem 
auxili als sentiments del cor huma. L'univers de les coses criades no és pas 
solament el fruit d'una InteHigencia, sinó que ho és també d'un Amor; per 
capir, dones, plenament aquesta obra de la Bonesa divina no n'hi ha prou 
ele la llum de l'enteniment, cal escoltar també els batees del cor . La separa
ció violenta i antinadiua d'ambdues forces ens podría donar, com a maxi
mum, una visió fragmentaria de les coses, bo i arriscant-nos de perdre el camí 
d'ascensió difícil; empero l'ordenació jerarquica de les nostres facultats ens 
disposa a poder estudiar en la imatge de Déu, que és l'home, les magnifi· 
cencies i perfeccions de l'original excels i infinit. 

Prenem, dones, una escena encisadora, pero mil voltes contada en la 
historia deis amors maternals. Conternplem una mare de cor tendrívol i es
timador. És una gran senyora, té bona munió de servents que es desviuen 
per obeir els seus preceptes, endevinar les seves voluntats i realitzar els seus 
capricis, ... no gens menys ella de les seves propies mans ha volgut preparar 
la cambra que donara estatge al fill que porta en el seu si ... Tot ho ha dis
posat per ella mateixa amb cura i sol·licitud admirable, adhuc en les minúcies 
més insignificants hi ha posat tot el seu esment i diligencia... Qui no cone
gués els camins de l'amor maternal es figuraría que el cor d'aquella gran se
nyora es detura en aquells objectes; la cambra, el bressol, el parament, ... tots 

(57) Vegeu el que aquests mots signifiquen en !'obra de Franzelin, 503, n I (ed. 1902). 
(58) Ioh. 14, 31. 
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són objectes de preu i es mereixen el bon apred del que coneix el valor llur .... 
pero la bona veritat que el cor de mare va molt més enlla d'aquelles coses. 
Si alguna afició les hi porta, és perque li parlen de son fill ; si quelcom d'amor 
ha posat en elles, és perque el cor li diu que seran coses estimades pel nadó 
espera t. · 

Pujant ara del cor de mare al cor paternal de Déu tenim raó <l'afirmar 
que quan Ell criava l'univers per l'home i obria les fontanes i donava per
fum a les llors i fruit als arbres, baldament Déu estimés aquestes coses (puix 
la fecunditat de l'amor és qui ha donat la •·ida als éssers), en el fons no es
tirnava més que a l'home (59). Així, a !'hora c1ue Déu pintava de colors l'al
bada, i amplia de clarícies el ce!, en res no pensava tam com en el goig amb 
que l'home, la criatura de les seves predileccions, esplaiaria en l'atzur les se
ves mirades; i si les coses materials haguessiE pogllt preguntar a Déu el per 
que de la magnificencia amb que eren embellides haurien tingut de resposta 
que : eren ordena des a !'home estimat del Cor de Déu. 

Des del moment, dones, que Déu havia determinat d'aplegar tots els ele
ments de la naturalesa criada en la Humanitat santa que el Verb havia d'as
sumir en unitat de Persona, no és veritat que tot !'amor que porfa\·a a l'uni
vers, d'alguna manera s'havia de dirigir vers la Humanitat de 1'Emmanuel! 
I talment com una mare en tots els objectes hi veu son fillet i a tots els estima 
en son ñllet, ... talment com Déu a l'albada de la creació totes les coses les 
estima va per l'home, ... així també un cop decretada l'Encarnació del Verb, 
Déu davant l'univers creat no hi veu - permeteu-me la gosadia d'expressió -
altra cosa que la Humanitat santa de Jesucrist, i per aixo tot ho estimaria en 
el Déu-home i per aquest Déu-itome, i com a conseqüencia to'.: bo ordenaría 
a gloria i servei d'aquest Déu-home. 

El temps no ens permet de contemplar l'Esperit de Déu, la Virtus Al
tissimi (60) com agombola tot el més valuós que inclou la naturalesa per bas
tir la Humanitat santa de l'Emmanuel, del Fil! estirnat (61), de l'Unige
nit (62), de Jesucrist qui és la resplendor de la glOria del Pare i la figura 
de la seva substancia (63), la imatge del Déu invisible i prirnogenit de tot 
lo criat (64), d"aquell Home-Déu en el qua] fa estada la plenitud de la Di
vinitat corporalment (65) i el qua! té amb el Pare un mateix regne (66), un 

(59) Sant Tomas ensenya que Déu ama les cr'aturcs irraciona.ls af11.0N conc"'/>iscett-
twt (1, q. 20, a 2, ad J). 

(6o) Le. 1, 35. 
(61) Mt. J. 17. 
{62J loh. 3, 16. 
(63) Hebr. r, 3. 
(64) Col 1, 15. 
(65) Col. s. 9. 
(66) Eph. S, 5. 
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mateix solí (67), una mateixa claredat (68), d'Aquell, finalment, de qci ens 
diu l'Apocalipsi que és J'a]fa i !'omega, el principi i ]a fi de :otes les co
ses (69), ... empero una afirmació volem remarcar que queda legiti..TJ1ad2. per 
!'amor de predilecció immensa que Déu té a la humanitat de Jesucrist per 
damunt de les coses criades. A mi em sembla que si clemanéssim a Déu Pare 
una definició de l'univers creat, no en troba:-ia cap de tan dol¡;¿. al seu Cor 
amorosíssim com la que més clarament pale~és la subordinació de totes les 
coses a J esucrist, el qual com a home és la sintesi més perfecta i e] corou
ment més esplendid de la creació sencera. Escoltem aquesta n:alei..xa doctri
na de llavis de Sant Francesc de Sales: "Com sía que tota voluntat be:-. or
denada que estima alguns objectes, s'estima més d 'ent::-e tots el més amable, 
es veu clarament que la divina Providencia, tot constituint el seu designi 
eternal de totes les coses que havia de produir, va voler primerament i va 
estimar amb una predilecció ben e...xcelsa l'objecte més estimable pel seu Cor 
que és la Humanitat santa de Jesucrist i després a ({Uiscuna de les criamres 
segons que pertanyen més o menys al servei, honra i gloria del Senyor. D'on 
esdevé que tot fou format per aquest Home diví qt.:i s '::.nomer_a el Primo
genit de tota criatura... No es planta el cep sinó pel ralt:i; i a tot arreu el 
fruit és el que primer s'estima i el que es cerca principalment, baldame:r.: les 
fulles i les flors vagin da\'ant en la producció. Per aixo el nostre Salvador 
fou el primer en l'intent diví i en el projecte eternal que forma la divina 
Providencia en ordre a la producció de les criatures, i en ordre 2. aquest fruit 
saborosíssim fou plantat el cep de la hurnanitat" (¡o). 

Aquesta ordenació jerarquica de !'amor, tan raonable i tan conforme a 
les exigencies d'un Cor paternal, és en sínte:;i el contingut del gran Jfis~cri, 
la realització del qua] descriu l' Apóstol en la carta als Colossenst:s: Quo11.:!am 
in ipso [en J esu.crist a qui en quant home l'anomena : trintogcm.t1's cmnis 
creaturae J condita sunt imh!ersa in. caeiü, et [super - ~rri -:-·(¡e yijc] Ú• terr.-;, vi
sibilia, et in:visibilia, si1.1e throni, sii-e dominationes, s-:.Ve prir...."1.patus_. .iÍVe 
potestotes: omnia per 1·psu·m, et in ipso [de: a¿ Tov ... =ir. ipsum] crea ta simt: 
et ipse est ante omnes, et omnia in #Jso constant. .. t.it si.t in 01;.miints ipse pi
matum tenens qitia in ipso complacuit Ca Déu], omr.em plem::-v.dinem inlaa
bitare: et per eum reconciliare omnia [ ennoblint-les totes les coses i dir:gint
les] fo ipsum, pacifica.ns per sangitinem cnícis eius, s:ve qua~ [supe:-J in 
terris. sive quae in caclis .nmt (71 ). Heus aquí un formós comentari :. ana 
interpretació autentica de l'INSTAURARE O:YXIA IN C3:RIS1'D, tot glorió;; per 
a Jesucrist, la qual cosa tingué el seu acompliment quan Déu palesa el \•igor 

(67) Hebr. I, I3; Apoc. 22, I-3. 
(68) Apoc. 21, 23. 
(6)) Apoc. 22, 13. 
(70) Prdctica de J'amor de Déu, 2, S. 
(¡e) Col. I, IÓ-20. 
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de son poder que operatus est in Chri:sto, suscitans 11,fi.¡.m a mortuis, et con
.rtituens ad dertermn. s1tam in. caelestibus: supra omnem. prindpatum, et pote
statem, et ·uirtutem, et dominationem, et omne nomen, quod nominatur non 
so!mn ir. hoc saeculo, sed etúun. in futuro. Et omnia subiecit sub pedibus 
eius (72). 

Heus aquí breument descrita la immensa gloria de Crist, l'exaltació del 
seu Nom sobre els cels i la terra, talment com calia a la dignitat excelsa de 
I'Unigenit del Pare encarnat i fet home per soldar la creació amb el Criador, 
talment també com s'ho havia merescut per la bona voluntat amb que s'havia 
ofert a la restauració de la gloria divina malvestada per la prevaricació de 
les criatt:res . Cabalment aquesta gloria Jesucrist la demanava com a premi 
del seu zel en la seva oració sacerdotal, amb la qua) esdevenia exemplar per
fecte deis predestinats: E_qo te clarificavi super terra·m: opus cor.s1t.111.nt-a7Ji, 
quod dedisti tnihi ut faciam: et nunc clarifica me tu Pater apud temet
ipsmn, ... (73); és per aixo que en la Sagrada Escriptura es parla tan sovint 
de la glorificacio de Jesucrist com d'una corona i merce donada a ses humilia
cions i patiments. Hmniliavit semetipsu1n - ens diu Sant Pau - factus obe
diens usque ad ·mortem, mortem autem cntcis. Propter quod et Deus e.rnl
tavit illu.m, et dono.-i-it illi nomen, qu.od est super omne nomen: ut in nomine 
1 ern omne genu flectatur caelestium, terrestr·ium et infernorum: et om.nis lin
gua confiteatur, quia Domim1s Iesus Christu.s in gloria est Dei Patris (74); 
i també en altre passatge: Emn. autem, qui modico quam angeli tninoratus 
est, videnws Iesum, propter passionem mortis, gloria et honore coronatum (75). 
En el mateix sentit Sant Lluc posa en llavis de Jesucrist aquelles paraules: 
N01ine haec oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam suam! (76) Fi
nalment així ho canten també els predestinats dalt del cel: Dignus est agnus, 
q14i occisus est, accipere virtutem, et divinitatem, et safrientiam, et f ortitudi
nem, et honorem, et glorimn, et benedictionem (77). 

No volem passar per alt- abans de deixar aquest punt - una qüei;tió 
interessantíssima que tal vegada s'haura acudit al lector bo i sentint parlar 
a ]'Apóstol amb mots tan decisius i magnífics d'allo que podríem anomenar 
la primogenitura de Crist. És compatible aquesta primogenitura de Jesucrist
home en la idea de Déu, amb tants d'altres testimonis de l'Escriptura i amb 
tants doct:ments patrístics, que ensenyen expressament i clara que l'Unigenit 
del Pare frropter nos homines et propter nostram salutem descendit de cae/is? 

(72) Eph. I, 19-22. 
(73) Job. 17, 4 SS. 

(74) Phi!. 2, 8-11. 
(75) Hebr. 2, 9. 
(76) Le. 24. 26. 
(77) Apoc 5, 1\2. Que així ho ha entes sempre l'Esglés1a és innegable; per conven

cer-se'n n'hi ha prou de consultar els testimonis deis Pares; com és ara Sant Basili 
(PG, 29, 694), Sant Crisóstom (PG, 62, 235), Sant Agustí (PL, 35, 1903; 42, 747). 
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Que cal pensar de l'Encarnació del Verb? :\questa gloria immensa de nos
tre Redemp:or adorable ¿ fou la realització en la plenitud deis temps d'un de
cret etern i absolut florit en el cor de Déu per ajuntar-se la creació sencera, 
o fou sois una solució, encara que magnífica, ideada per a la restauració de 
!'home caigut? E n altres mots: ¿El pecat d'Adam fou - diguem-ho així -
el camí de 2a no, tra grandesa i rle la dignificació divinitzadora de l'univers 
creat o fou sols el motiu que a l'Encarnació s'ajuntés el sacerdoci sagnant de 
Crist? Molts són els teo!egs després d'Es cotus que, seguint les petjades d'al
gt111s Pares, ensenyen que l'Encarnació fou efecte d'un decret absolut de la 
media ció ontológica de Crist antecedent al pecat d' Adam previst ab aeterno, 
i en aquest sentit inter:::>reten el text de la carta de Sant Pau als Colossenses 
que acabem d'esmentar (78), i també alguns altres passatges escripturístics 
forc;a significatius. 

L'Església res no ha definit en aquest punt, i de consegüent cadascun 
deis cristians és lJjure de donar a la revelació de l' Ap)stol la interpretació que 
a ell li sembE més completa i acabada; peró és evident e¡ue una volta decretada 
l'Encarnació del Verb - antecedentment o consegüent a la previsió eterna 
de les prevaricacions humanes - Jesucrist havia d'ésser el llai; d'unió de cels 
i terra, i aqt:est és el f:::mament de la seva reialesa i de la seva gloria. 

III 

··CAPUT CoRPORrs Eccu:srAE" 

La declaració que l'Apostol Sant Pau acaba de ier-nos del Misten· de 
Crist ens ha fet entreveure quelcom de la immensa gloria del Redemptor i el 
seu significat altíssim en l'univers. Aital gloria ja era de preveure per la dig
nitat ontológica i moral d'aquest compost inefable de divinita t i humanitat 
qui és el Verb de Déu fet home. La humanitat santa de l'E:nmanuel mera-

(78) Cal ronfes>ar que els textos en qüestió no destruirien per ~es ies visions de 
1' Apóstol (car en fa paraula de Déu no hi ha contradicció) ni minvarien per res llur mag
nificencia; car en la revelació del Mi.rteri, o sigui de l'esaltació de Cris.t, fou Sant Pau 
qui rebé del ce: una compremió rnés perfecta. La seva autoritat, dones, és decisiYa. Ara bé: 
Sant Pau diu qne toles les coses foren crearles 11i~ «.u-rov, per Jesucrist. Si, dones, parla de 
Jesucrist com :i Dé", s'ha d'expl icar perque tot fou criat pe! Verb ; si parla de Jesucrist 
com a home. Escoti:s ha provat la· seva tesi. Peró aleshores, ¿ com s'haur:en d'entendre 
e!~ testimonis <ie l'E>criptura que parlen de l'Encarnació com d'una otra encaminada de 
soca a re! a la nostra salm? La resposta és fad: Recordem l'exemple d'aqu ella mare qui 
prepara !'a can:bra per al seu fillet. ~o és un cas isolat que la mare sacri:íiqui - diguem-ho 
així - el seu fill~t al bon ordre de tot el parament, per tal que la cambra ~erv:i el maximum 
d' esplendor i <le bellesa. Preguntem ara : És que :,a canvi'at l'orientació del cor de la mare? 
~s que ordena el sel: fillet a ls objectes tan curosament atesos, o bé els ob:ectes al sen fill? 
La solució és nident. El cor de la mare estima sobre tates les coses el seu fil!; heus aqut 
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vellosament afaisonada en Ja sina de la Mare-Verge per obra de l'Esperit 
Sant, era !'obra mestra del Criador, l'objecte de les seves predi.eccions des 
de l'hora que havia estat destinada a la unió personal amb el Ver) per qt-tem 
omnia facta surit; era, dones, convenientíssim que el Pare celestial glorifiqués, 
sobre tot el creat, a Jesucrist en el qua! es soldava !'órbita grandiosa de la 
creació que ix de Déu i torna a Déu i pe! qua! s'era reconciliada la humanitat 
prevaricadora arnb Ja santedat diYina. 

Empero, com deiem fa una estona, ae¡uest designi sobira que en tota 
la seva amplitud abra~a cels i terra, en la seva realització al món deis homes 
revesteix un aspecte característic, divinalment encisador i tot gloriós per a 
no~altres. És cabalment allo que pensem declarar ara amb la. major brevetat 
possible. 

Al lector li plaura de llegir en el propi Sant Pau aquest nc•·:ell aspecte 
del Misten. Per aixó havem escollit un passatge del capítol tercer de la 
carta Ad Ephesios que respon plenament al nostre objecte, sobretot s: tenim 
ben presents unes paraules que ha deixat escrites en el capítol segon de la 
rnateixa carta (79), on ens ve a dir que Jesucrist amb la seva Passió i :'.VIort 
féu de tots els pobles de Ja terra un sol honze tw·uell - que és precisament 
el que després anomenarem : f esucrist M"ístic - fent les paus d 'uns pobles 
amb al tres i les de tots arnb Déu en un sol cos, ~o és: el C os nzisiic de J ern
crist. Heus aquí el testimoni a que ens referirn: Si lamen audistis dispen
sationem gratiae Dei, quae data est milii in vobis: quoniam secu.r.du.1n. rez:e
lationem notmn mihi factum est sacramentum [en grec: µv:-:- ·~p1cv J, sirnt 
supra scripsi in breui: qu.od aliis generationibus non est agnitum. j iliis homi
m~m, sicuti nunc t'tr<)e/at·11m est Apostolú eú1s et Prophetis in sp-iri'.tu (80). 
Fins aquí tenim només consignada la revela ció del M isteri, i el coneixernent 
especia]issim que en té !'Apóstol; mes no sabern encara el contingut del se
cret de Déu. Ho explica a continuació el mateix Sant Pau: Gentes esse 
coheredes, et concorporales, et compartfripes promissionis eius Í1t Christo I esu 
per E<,-angelium (81). 

per que vigila amb sollicitud incansable, adhuc amb algun sacrifici de part del seu nadó 
amat, per tot allo que ha de contribuir poc o molt al benestar definitiu . Qudcom, dones, 
de semblant hauria passat en el decret de la Redempció obrada per Crist La mcdiació 
ontofogica del Verb encarnat, tota gloriosa per 'a Jesucrist, era una cosa absclllta, planejada 
des de tola l'eternitat, antecedeiiter (com diuen els teolegs) a la previsió del ~cat d'Adam. 
L'home de part se\·a t rosseja <.mb la seva prevaricació els ideals de Déu, de mereixer de 
participar al regne de Crist; per aixo Jesucrist, el día de la seva exaltació, ¿pu:uia a la glo
ria sense ni un tan sois deis seus germans de sang i de llinatge? ... Amb tot i aix:. la Santcdat 
de Déu trob'ava dificultats en la reconciliació. Fou aleshores que Déu estim·l tant el món 
que lliura el seu Unigenit. .. pero adhuc eo aquesta dignació infinita i amor 'mmens que Déu 
cns tingué a nosaltres, Jesucrist no perdé mai la primacia <Íe !'amor del Pé.re. El Pare 
celestial ens ha estimat verament, pero in. Christo i in Christum. 

(79:1 Eph. 2, 1 .5-16. Vegcu des del verset 14 a l'ac:abament del capítol. 
(So) Eph. 3, 2-5. Vegeu Rom. 16, z5-26; Col. 1, 25-2¡. 
(81) Eph. 3, 6. Que els gentils són cohereus (juntament amb els jueus} i concorporis 

[<;o és: membres, rot d'una amb els jueus, d'aquest un sol cos i d'aquest un sol home novell 
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El passatge esmentat és clarissim i sols queda per interpretar la fórmula 
in Chisto Iesu, que sembla feta a posta per parlar del 111isteri i que l'Apóstol 
la fa servir arreu de ses cartes (82), sense cap rr_ena de declaració, com una 
fórmula consagrada, el sentit de la qual no pot ignorar cap cristia. La noció 
plena i comprensiva d'aital e.xpressió, que ha esdevingut classica del llen
guatge catequístic, la tindra el lector q·.!an s'hagi feta familiar la doctrina 
del e os ,\!ístfr de J esttcrist; pero ens cal fer sobre ella alguna breu reflexió. 

És evident que aital fórmula In Christo Iesu de Sant Pau té una rela
ció ben íntima amb aquelles altres expres;;ions evangeliqt:.es que Sant Joan 
va recollir de llavis de Jesucrist, amb les quals el diví Mestre exhortava als 
apóstols i deixebles a 'l>iure e1¡ ell (83). Prescindint de minúcies i de matisos 
de significació (que s' endevinen facilment pel context), podem afirmar que 
són la mateixa fórmula, amb la sola diferencia que Jesucrist parlant d'ell 
mateix deia : Viz.iu en Mi, i Sant Pau escrivia parlant de Jesús : Viviu in 
Christo lesu. 

Dones bé; aitals formulismes cor_sideren el Crist com un dement en 
el qua] creix i es desplega la vida i acc:ó del cristia. Per aixo la trobem en 
Sant J oan en virtut de l'aHegoria de la vi:iya (84), i en Sant Pau, degut prin
cipalment a la seva doctrina del Cos I'víistic; tot aixo, com veurem, són de
claracions més o menys explicites d'una mateixa realitat sobrenatural, tota 
misteriosa i exceHentíssima. Escoltem que emenya el ja conegut autor de 
La Théologie de saint Paul: "En virtut de la teoría del Cos .tlistic nosaltres 
fem part integrant del Crist, nosaltres em revestim de Crist, som sepultats 
en Crist; el Crist és en nosaltres i nosal:res som en Crisl. Tal és el sentit or
dinari i, per dir-ho així, tecnic de la fónn:1la h• Clirüto l esu en Sant Pau, 
més que més quan !'Apóstol parla de Ja vida sobrenatural del cristia i de la 
unió dels cristians ells amb ells." 

Val a dir que aquell novell aspecte del Mt'.steri és tot nostre; es prego
nament glor]ós per a Jesucrist, pero també ho és per a nosaltres: car és el 
fonament de la nostra grandesa i de les transfonnacions prodigioses que la 

que Jesucrist constituí amb la seva Passió i i~ort] i coparticipants de la pronwsa [feta a 
Abraham, i en ell a tota la seva semenva, d 0

W1 Redemptor i Messias] en Crisl leoo per 
l'Evange/1. La mateixa afirrnació en Col. 3, 9-12; Gal. 3-28. Vegeu I Cor. I2, 12 

(82) La trobem en totes, excepció feta de la d'Ad Tit14m. Nosaltres en la interpre
tació hem seguit el P. PRAT. 

(83) Quan Jesús pmmeté l'Eucaristia: qui manaucat meam carnem... IN Ja 1"Gftet 
(6, 56). 

Parlant Jesús de l"adveniment de l'Esperit Sant : In m" die 'VOS cognoscetis qt1ia ... vos 
IN lolE (14, 20). 

En l'allegoria de la vinya: Ma"Mle IN MIL r.i..si IN YE monseritis ... qui lflCJOlef IN lit ... 
(15, 4-7). 

En l'oració sacerdotal Jesús prega analogarne:it al Pare que: ipsi IN NOBrs unvm sint 
(17, 21 ). 

(&t) loh. 15. Aquí podría adduir-se també :ta coctrina de Sant Pere quan ensenya 
que els fidels són com carreus \-ius bastits en lesucrist, o sobre Jesucrist (1 Petr. 2, 4-8). 
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gracia opera en els cristians. Més direm encara: bo i considerant !'amplitud 
que li atribueix l' Apostol, tenim la ferma convicció que tot el que es pugui 
ensenyar en Teología i en Ascetica sobre la vida sobrenatural deis cristians, 
sobre la vida de la gracia, prescindint del I'vfisteri, poden ésser coses certes i 
de relativa eficacia en la formació del poble fidel, ... pero sempre seran nornés 
que veritats parcials, ... mancades de la comprensió plena de !'ideal de Déu 
sobre nosaltres. Cal , dones, estudiar-lo a fans, i d'intentar de penetrar-lo 
tan endins que puguem assimilar-lo a la nostra vida ordinaria, a semblarn;a 
deis primitius cristians que vivien Ja vida del Misteri de Crist (85). 

Mes heus aquí que, mentre la primera noció del Misteri d'lNsTAURARE 
OMNIA IN CHRISTO no era altra cosa que la interpretació clara i grandiosa 
d'allo que ja endevinav-a la nostra pensa davant l'adorabilíssima i exceHen
tíssima persona de Jesucrist, ... la segona definició i els mots i fórmules escrip
turístiques que la declaren, ens han deixat en una con fusió turmentadora. 
Albirem quelcom de la seva transcendencia, comprenem el deure sagrat d'es
tudiar-lo,. .. mes, tal vegada, des del primer moment haurem desconfiat d'as
solir-ne el coneixement desitjat. Empero no hi ha dubte que les prediques 
de I' Apóstol sobre aquesta materia, tan sovintejades i dirigides a esglésies 
tan nombroses i &verses, ens agullonen poderosament a escometre'n l'estudi, 
sobretot d'en~a que sabem que en el lvlüteri hi són inclosos omnes thesauri 
sapientiae et scientiae (86), baldament sigui una cosa certa que per una intel
ligencia profitosa i fecunda en obres sobrenaturals freturem de l'auxili del 
ce! ; que per aixo Sant Pau després de l'evangelització del Afisteri flecteix ge
nolls davant la Maje~tat de Déu, a fi que en doni la seva inteHigencia als seus 
deixebles (87). Nosaltres confiem que no ha de mancar-nos aquest auxili diví, 
i per aixo creiem que tots els cristians hauríem d'empendre aitals estudis amb 
tot entusiasme, talment com ho exhortava el mateix evangelitzador de la doc
trina del Cos iliístfr de Crist. 

Dos elements conté la Revelació : Primer, la vocació deis gentils a la fe; 
segon, aquesta unió, o més ben dit: unitat misteriosa d'uns cristians amb al
tres i de tots amb la Persona adorable de Jesucrist; unitat verament merave
llosa i que ben segur que no té pariona en la unió d'un borne amb un altre 
home. 

El primer element, que és la vocació deis gentils tot d'una amb els jueus 
a fer-se propis els f ruits de la promesa, no té dificultat d'interpretació. La 
immensa majoria deis cristians, que no són pas descendents del poble jueu, 

(85) Les tites que naturalment ens imposa l'intent d'encabir el nostre estudi en els ANA

LEL"TA ens obliguen a concretar-nos a una síntesis doctrinal del Misteri. L'única cosa, dones, 
a qne podem aspirar és a encendre en el cor deis lectors una set, ben beneficiosa per a 
l'imima, de coneixer 'a fons una revelació de tanta transcendencia per a l'aven~ espiritual. 

(86) Col. 2, 3. 
(87) Eph. 3, 14-19. 
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són la realització del designi concebut per Déu des de tota l'eternitat, que el 
diví :\Iestre declara va quan deia: Simi 11111/tae O'l!es quae non s1mt ex hoc 
ovili, quas oportet me adducere. El clos i mur de divisió que tancava a fora 
del regne d' Abraham els pobles del gentilisme iou enrunat pel torrent de 
sang divina e¡ue da valla del Calvari. Aliqua;ido ·vos Gentes ·in carne - es
crivia Sant Pau als gentils - . .. qu·ia eratis illo in tenipore sine Christo ... 
et sine Deo in hoc ·mundo. Nunc autem in Christo Iesu 'l'OS, q;,.¡i aliquando 
eratis longe, facti estis prope iti sang11ine Clwúti. I pse enim est pax nostra, 
qui fecit utraque unum., et medium pariete¡.n m.aceriae sol·uens, inimicítias 
in ca:rne sua: lege111 ma·1!dator1un e;,:acuans, ·:it duos coiidat in semetip.w it& 

unum tzovum hominem, faciens pacem, et re~onciliet am.bos ·in wzo corpore_. 
Deo per crucem, interficíens t'.nimici6as in semetipso (88). Heus aquí la in
terpretació autentica d 'aquells mots enigmatics del Mestre: Et ego .. si exal
tatus fuero a !erra. onmia. trahani ad n-iez'.psum (89); per aixo, un cop fou 
obrada la Redempció, Jes-Jcrist comnnica als missatgers de l'Evangeli una mis
sió uni versalíssima sense fites ni restriccions : Dat(l! est tnihi 011-inü pote.stas 
in caelo et in ferro.: ewztes ergo [in rnundum] docete omnes gentes [praedi
cate Evangelium omni creaturae] baptizantes eos in nonzine Patrú et Fnii et 
S piritus .sane ti : docentes eos servare quaec!tmque 1nandm1i vobi.s (90 ) .. . qui 
crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderü, conde
nrnabitur . . . (91). Et ecce ego .,·obiscurn .. mm omnibus áiebus usq11.e ad con.q~·m

tnationem saeculi (92). 
Fins aquí la resposta de 1' Aposto[ no té dificultat. La part més desco

neguda i difícil d 'interpretar és el segon elenent de la Revelació, i de con
següent cal estudiar-la amb la majar cura i esment. 

Esta ciar que es parla d'una unió molt íntima de!s cristians amb Jesu
crist, empero ¿és una realitat el que aitals mots revelen, o és que s'han de 
pendre com expressions piadoses dictades per un entusiasme retoric que arri
ba a l'exageració? És el que ara anem a dechrar a mida de les nostres for
ces; cabalment el desig de facilitar llur interpretació als fidels qui rnlen en
tregar-se a la lli<;ó de la Sagrada Escriptura és el que ens ha decidit a publi
car aquest senzill estudi. 

Deiem abans que, segons el designi de Déu revelat en el Misteri, de la 
unió espirúuaJ de Jesucrist i els seus fidels n'ha de brollar 11n. sol cos comu
nament dit: Cos místic de Jesucrüt, o bé im sol ho·me novel! qt:e els teólegs 
contemporanis anomenen: .lesucri.st .711istic. 

Aital expressió sorprenent i enigmatica de I esucrút Místic no es troba 

(88) Eph. 2, 11-16. 
(89) Ioh 12, 32. 
(90) ~lt. 28, 18-19. Veg eu Me. 16, 15. 
(9r) Me, 16, 16. 
(92) Mt. 28, 20. 
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pas tormulada en les cartes de Sant Pau; la Teologia cnst1ana !'ha ideada 
modelant-1a damunt l'expressió misteriosa de 1' Apóstol: lvl isteri de Crist. 
Altrament, val a dir que si el mot J esucrist Místic no apareix pas en11oc deis 
escrits de Sant Pau, la realitat de la significació sí que s'hi troba descrita amb 
tota la seva bellesa i magnificencia. L' Apostol diu senzillament: Crist, el Crist, 
pero en les seves cartes la paraula Crist té dos significats ben diferents, que 
cal distingir sempre si volem capir tot l'abast deis seus ensenyaments (93). 

Primera accepció: EL CRIST '<-'Ol dir el ]ESUCRIST PERSO!';'AL. 

El significat més planer de la paraula J esucrist, el que té gairebé sem
pre en els Evangelis i també podríem dir l'únic sentit conegut de bona pila 
de cristians, és el del Crist persona/,, c;o és : el fill de la Verge ::Vfaria <fuant 
a home i quant a Déu Unigenit de l'Etern Pare. Aquest Jesucrist és 
el Verb que existía des de tota l'eternitat en forma i substancia igual al 
Pare (94), Dézt de Déu, Llwm de Lliun, Déu vertaáe,- de Déu vertader, el 
qua!, arribada la plenitud del temps, fou concebut per obra de l'Esperit Sant 
en les entranyes de Maria Verge, nasqué a Betlem de J uda; patí sota el poder 
de Pone; Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davalli als inferns, ressusciti 
el tercer dia d'entre els morts, i se'n puja al cel, on esta assegut a la dreta 
del Pare, car a Déu Ii plagué de donar-li un nom que és sobre tot altre nom, 
a fi que davant d'aqueix nom flecteixin genolls els cels, la terra i els abis
mes (95). 

S egona accepció: EL CRIST v ol dir de ·vegades el ]ESUCRIST :\IísTrc. 

A l'enfront d'aquest J esucrist persona/. trobem en les cartes de 1' Após
tol una altra accepció de la paraula: J esucrist, que nosaltres, per distingir-la 
de la primera, l'havem traduida dient simplement: J esucrist Místic. Talment 
com el lesucrist personal de qui ens parla l'Evangeli i a qui estimen els cris
tians, és el compost inefable i exceHentíssim del Verb de Déu i la natura
lesa humana meravellosament faisonada per obra de l'Esperit Sant en la sina 
virginal de Maria, units en una sola persona divina, així el Jesucrist ~Hístic 
brolla de la unió de Jesús i de tota l'Església en una imitat de persona, no 
física com la del J esucrist personal, pero tampoc purament moral i de coHec
tivitat, com ho són les societats humanes: car podem ben dir que J esucrist i 
l'Església constitueixen una sola persona espirit-ual i exceHentíssima amb vida 
propia, !'anima de la qual és l'Esperit Sant. Aquest és l'un home novel! de la 
carta als d'Efes que generalment l' Apüstol anomena J esucrist. 

Sant Agustí, emprant la manera d'enraonar de !'Apóstol, exclama amb 
joia indescriptible: " Donem gracies a Déu, ja que no sois hem estat fets cris
tians, sinó el mateix Crist .. . Meravellem-nos, siguem plens d'alegria, ... esde-

(93) Vegeu El Cristo Místico, Acad. de Teol. del Col. de S. Ignacio (Sarria, I!)22·.2J). 
(94) Phil. 2, 6. 
(95) PhiL 2, 10. 
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venim el Cri•t! Car si Jesucrist és la testa [del Cos Místic, de l'Església] nos
altres som e:s membres; d'Ell i de nosaltres [n'esdevé] un se>l Crist, un sol 
home novel!:" (96). 

Per justificar les expressions agosarades del savi Doctor de l'Església, 
el Sant Bisbe d'Hipona, n'hi haura prou d'espigolar arreu de les cartes aquells 
passatges que no tenen interpretació possible fora el dogma de la nostra incor
poració mística a Jest.:crist. Quan Sant Pau escriu als de Corint que llurs cos
sos són mentbres de Crist (97), que elh: constitueixen el Co.s de Crist (98), 
quan asseg-.ra als Romans que, a faisó de membres, formen un sol Cos en 
Crist (99), en el qual - com diu als Colossenses - j(JJ no hi ha jueu, ni gen
til, ser-uent 1:i lliure, perque en tois esta Crist i tot ho és Crist (100), quani 
sorpren als Galates amb la dita que els engendra novament per l'Evan
geli fins i tant que lesucrist sigiii form{lt en e!ls ( IOI ), és evident que l' Após
tol no es reforeix al Jesucrist persotzal fet home en les entranyes de la Verge, 
sinó a aquest altre Jesucrist que havem anomer..at : Je.su.crist Jfístic. Altra
ment el cos de J esucrist Fill unigenit de Déu i de la sempre Verge }faria, des
prés que és sortit gloriós i triomfant del sant sepulcre el dia de la Resur
recció, no ha de tenir nova creixem;a ni ulterior desenrotllament, ... ensems 
que el Cos ce Jesucrist AHstic és !'obra dels segles; ha de créixer i desenrot
llar-se a tra\'és de les generacions fins a assolir !'estatura d'home perfecte se
gons els de5ignis de la Providencia sobirana (ro2). 

Altrarnent aquesta vida del Co.s niístic plau tant a Jesucrist, que per ella 
dona la seva vida humana, empenyora - per dir-to així - la dignitat i valua 
de la seva vida divina, i finalment prengué per a nodriment d'aquesta vida mis
teriosa, la vi::la eucarística. Els Apüstols i Profetes, els evangelistes i els sacer
dots són tots escollits providencialment per a treballar en la conservació i 
augment d'aquesta vida prodigi, en l'edificació áel Cos de Jesucrist (103), 
com escriu Sant Pau; obra que no tindra termini ni descans fins que l'Esglé
sia sigui arribada a l' edat de la plen-itud de Crist ( ro4). 

Que é5, dones, el Jesucrist 1Vlísticl - El Jesucrist Místic, com ja hem 
indicat, és la persona espiritual misteriosa, pero realíssima, constituida pel 
J es1.terüt personal com a Cap i l' Església. com a C os, animats pel mateix Es
perit el qua) fa davallar la gracia per J esucrist i de Jesucrist a quiscun deis 
cristians que són els membres del C os Afistic. 

(96) PL, 35, 1568. 
(97) [ Ccr. I(J, l 5. 
(98) 1 Cu. 2 , 27. 
(99) Rom 12, 5. 
{roo) Col. 3, II. 
(mr) Gal 4, 19-
(102) Vegeu Eph. 4, 13. 
(IOJ) EpL 4, I2. 
(m4) Vegeu D'HER!llGNY, De Ecclesia, th. VII. 
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Aital unitat de Jesucrist i els fidels fou insinuada a l'Apüstol, escollit 
per a ésser-ne el més gran evangelitzador, el dia mateix de la conver.sió pe! 
camí de Damasc. Saul perseguia els cristians, els deixebles d'aquell Jesu
crist qui, triomfant i gloriós, era assegut a la dreta de Déu Pare; pero Ja 
visió celestial formula aquell repte aplanador, dient: Saul, Siiul, per que em 
perseguei.x-es? ... Jo sóc Jesucrist a qui tu perseg•1e1'.xes ... 

Acabarem aquesta declaració traduint un fragment del Comentari de 
Corneli a Lapide a aquestes paraules de Jesucrist, les quals han estat sempre 
l'ob jecte de les meditacions més inspirades dels escriptors sagrats: "El Crist 
[ c;o és: el J esucrist Af ístic] té la testa al ce!, el cos a la terra; car l'Església 
és el Cos Místic de Crist, els fidels són els seus membres. Saul no podia per
seguir el Crist que esta en el ce!, per aixo el perseguia a la terra, c;o és, en 
la persona deis seus fidels. Escolta SA~T Acusrí (Tract. 10. in E.p. S. loh.): 
"No et pertorbis - cliu el Sant - de sentir la veu de la testa clamant des 
del ce! pels seus membres: Saul, Saul, per que em perseguez'.xes? Anomena 
perseguidors seus els perseguidors deis seus membres." •;El mateix Sant 
Agustí escriu en altre lloc (Sermo De Sanctis): Els membres romanien 
encara a la terra, Ja testa clama va des del cel, i no deia: Per que perseg11eixes 
els meu.s fidels? sinó: Per que EM persegueixes? Tant i tant Jesucrist estima 
l'Església i els seus fidels ... que ha volgut ésser l'esper:t llur, l'anima i la vida 
llur, com ja ho he predicat altres vegades" ... I Sant Bernat (Serm. De Con
versione Sancti Pa.uli): "Jesucrist l'escomet amb aquell: Fer que em perse
gueixes? Que no és veritat que perseguia a Crist, aquell qui feria els seu:i 
membres en la terra? Diem que perseguien a Crist els qui clavaren a la creu 
el seu Cos santíssim i no direm que el perseguía aquell qui amb fellonia sacrí
lega es llan<;ava contra el seu Cos que és l'Església?" 

Raonaments semblants als que copiem, els ha inspirat també el passatge 
del cap. 25 de Sant Mateu, on Jesucrist, constitu"it jutge de vius i de morts, 
declara feta a el! mateix qualsevol almoina o injúria que vagi dirigida als po
bres. Cap interpretació d'aquest passatge evangelic no safofa tan amplament 
com les que es basen en la doctrina del lvlisteri de C rist. Alguns d 'aquests 
comentaris són d'una ric1uesa indescriptible; no obstant, havem <le renun
ciar al goig d'adduir-los per no ultrapassar les fites que havem fixades al 
present estudi; per l'objecte nostre creiem que J'accepció mística de la pa
raula J esucrist en les cartes de l' Apóstol queda ben autoritzada amb els tes
timonis addui:ts. 

En arribar a aquest punt, creiem que no havem de passar endavant, 
sinó endinsar-nos en el coneixement d'aquestes realitats inefables. Estem 
persuadits que res no podem fe:- de tan profitós com l'aclarir més i més les idees 
que acabem d'enunciar, per ta~ que els fidels que vulguin dedicar-se a l'estu<li 
de les cartes de Sant Pau puguin .avenc;ar sense con fusior,s ni obscuritats en 
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la coneixeni;a de !'economía actual de la Providencia en c rd re a la vida de la 
gracia. D'altra banda tots estem ben persuadits de ia transcendencia del gran 
Afisteri i, de no capir bé la pensa de l'Apostol, em: veuríem obligats a no po
der parlar-ne, si no fas repetint de memór'.a acpestes fór males catequístiques 
que trobem en els ll ibres de píetat; i aixo enca ra que de la sola Hii;ó de les 
cartes de Sant Pau hi albirem perspectives grandioses i una font inestron
cable d'energia espiritual. 

Ja havem <lit, moltes vegades, que la nnió dels fidels a Crist J'anorr:enem 
unió mística ( 105) en el sentit que tata eEa és una cosa misterio.Ja, ideada 
per Déu, que no té pariona en les coses de la naturalesa, i que per ai."<:o no 
poclem compendre-la plenament amb la comparació i estudi de les coses que 
ens rodegen. D ' on esdevé que totes aquestes kicucions, corn és ara: som 
m embres de Crist, .. . som un sol cos rn Crist, .. . 'l.--i<:im en Crist, ... i d'altres con
semblants manllevades a la naturale.sa sensible, són fon;osament expressions 
metaforiques, pero que responen a una realitat enlairadG. i inefable. 1 tant 
de bo que tots els cristians comprenguéssim i tinguéssím da•;an t e:s ulls tot 
el que hi ha de real i vertader en aquest dogma augt:stíssim de la nostra in
corj;oració mística a Crist, de la nostra imitat espir itual amb l'C n::genit del 
Pare. 

Quina és, dones, la realitat del Afisteri? on esta el simbolisme? 
Sortosament podem respondre a ambdues preguntes sense afogir nous 

ensenyaments; sois ens cal reflexionar sobre les doctrines exposades confron
tant-les amb les expressions enigmatiques de I'Apostol. 

I.ª La rralitat del simbolisme. - La síntesi de la :-ea'. ítat és que J esu
crist és l'únic mitjancer ontologic i ml'ral pel qual la vida divina de Déu 
da valla a quiscun deis fidels qui viuen units espiritualruent a C::-ist per la 
fe (106). És l'acompliment més absolut i universa) del c_ue l'Apüstol escriu 
a Timoteu: Umts enún Deus, unus et ntediator Dei et homú wm homo Chri
stu-s f esus qui dedit redemptionem (avTD,uT:Jv) semetipsum pro omn-ib~!s. 

És cert que aquella vida divina de la qual Déu frueix per !rntmalesa, 
des de la nostra elevació a l'ordre de la gracia, sobre·ix del si de !;:;. D ivinitat 
per a vivificar sobrenaturalment !'home,... empero el camí, el canal pel qua) 
s'expandeix arreu i es comunica a nostres animes bo i divinitzant-les és l'u:nu_; 
et tnediator Dei et homimt11i, és l' ho·mo Ckristu,s I esus. De mane:-a que la 
vida que del Pare va al V erb, del Verb es comu::iica a la humanitat de Crist, 
i de la Humanitat de Crist i per la Humanitat de Crist da·;a '. la a qui~cun deis 

(105) Si hom desitja una aplicació ulterior de la ~araula uni6 mística el'. Cri.st, veg. 
Biblica, 1 (1920), 3~326. 

(rn6) No ens refcrim a un assentiment fr~d i pun:.rnent especdat·.J als cb i;-mes evan · 
gelics. La fe en Crist, objecte de les prorneses éel Redempto::-, inclau l'amor. l'esperan-;a i 
!'abservanc1a deis manaments : Qui non diligit, r.cn novit D~urA q11on!am Deus carita.s est, .. . 
Et haec facient vobis, qttia non noveru11t Patrein, neque mt ... Et in hac scmw.s quonwm 
cognovimus eum, si w.andata eius ollservamus. 
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cristians que viuen en Crist per la gracia: Communícat - escriu el P. de la 
Taille - vitmn Pater Ft?io suam; commimicat iis ... Christtts vitam. eam
dem quam a Patre habet. Alz'.ter tamen et aliter pro conditione terminorum: 
est enfrn úi Filio vita ex Patre secum:lum consubstantialitatem; est in nobis 
'ltita Fi!ii secundum partiápationem, qua tios non ad perfectam sim .. ilitudinem 
f'erdHcit, sed in subordin.itum trahit et áeficiens .mi consortium. ( 107). Per 
que " la vida eterna cGnsiderada in term1:no és essencialment la mateixa que 
la vida de la gracia in via, per bé que en sigui la consumació. Es diu deis 
fidels qui ja aquí a la terra posseeixen Ja vida eterna: " qui verbum meum 
audit et credit ei qui mi si: me, habet vitam aeternam ", el qui escolta la meva 
paraula i creu en aquell q·.Ji m'ha enviat, posseeix la vida eterna (Ioh. 5, 24), 
"dedit nobis sensum ut cognoscamus verum Deum et simus in vero Filio 
eius, hic est verus Deus et vita aeterna " , ens ha iHuminat perque conegués
sim el vertader Déu i la vida eterna" ( 108). 

Altrament ja sabem que J'amplitud de la mediació de Jesucrist no té 
fites: Nemo venit ad Pa.~rem nisi per ·me, ... (ro9). Sine me nihil potest-is 
facere . .. (IIo), i és ben cut que no hi ha cap aspecte de la vida sobrenatural 
del cristia, dels trets més generals fins als matisos més particulars, que no 
se'ns presenti en la Sagrada Escriptura com una aplicació de la mediació 
universal i absoluta de Crist. Si en l'orde natural tates les coses foren fetes 
pel Verb, onmia per I psum facta, sunt ( I I r ), en l' ordre de la naturaJesa tot 
és fet per Crist: o·nna:a, e: nos per I psum ( 112 ) . 

És per Crist que el Pare es resol a redioir (113) i salvar el món . .. (114), 
fent les paus i reconci1iant-se els cels i la terra per Crist... ( 115), i Crist ve 
al món a obrar la Redempció (116), comprant~nos amb la seva sang (n7), 
per J'oblació del seu cos (118), per la sang de Ja se\'a creu ... (119), i de conse
güent, pels seus planys i dolors hem estat salvats ( 120 ), i per Crist relk:m Ja 
redempció i la reconciliació amb Déu ( r z r) ; ara les enemistats amb la San
tedat divina són acaba.des i estem en pau ad Deum per Jeswm Christun1. (122). 

(107) Mysteri11m Fidei, Eluc. 36, § 1, sect 1. 
(1o8) AST, 2 (1926:1, 302. 
(109) loh. 14, 6. 
(110) loh. IS, 3 .. . 
(111) loh. 1, J. 
(112) 1 Cor. 8, 6. 
(113) GaL 4. 4-
(114) Ioh. J, 17. 
(115) Rorn 5, II; 2 Cor. 5, 18; Col r, 20. 
(116) Mt 20, .28. 
(117) Eph. 1, 7; Rom. S. 9; 1 Petr. 1, 18-19; Act. 3>, .28; Hebr. 9, 14 
(118) Hebr. 10, 5. 
(I19) Col. 1, 20. 
(120) Is. 53, 5. 
(121) Rom J, 24; Eph. I , 7; Rom. 5, n. 
(122) Eph 2, 16; Rom. 5, I. 
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Quotquot enim prmnissiones Dei sunt - podem dir arnb 1' Apóstol-, in illo 
est: ideo et per lp.mm Amen Deo ad gloria•m noséram (123). 

Heus aquí per que les promeses misericordioses de Ja gracia són per 
Crist, c·::im ensenya el Tridentí ( 124). Per Crist non posuit nos Deus in iram, 
jed in ccquisitiotzrni salutis ( r 2 5), sinó que frr~destinavi.t nos i'.n ado,lltionem 
filiorum (u6). ~ingú no es justificara sinó per Crist (127), pero per Crist 
se'ns jt.:stifica gratuitament ( I 28) i copiosa ( 129) per lavacrmn regeneratio
.iis et r~:novationfr Spfr-itus (130), quedant lluny de la ira divina (131), i re
bent la gracia ( 1 32), !'abundancia de la gracia et donationi.s et iustitia.? ( l 33 ). 
Per Crist tenen els Apóstols la missió divina d'evangelitzar els pobles (134), 
i per Crist tots els fidels tenen accés a Déu ( I 35) i se'ns in fon l'Esperit ( l 36). 
La gracia regna per Crist (137), i per Crist som superiors a totes les co
ses ( I 38), fruim del conscl ( r 39), ens gloriem en Déu ( 140 ), i el glorifi
quem (141). 

Aquesta mediació amplíssima la té Jesucrist perque EH és el cornpost 
inefable on es reuneixen sense confondre's les prerrogatives de la naturalesa 
divina i la naturalesa humana, la síntesi del creat i l'increat, el lla<; ontol0g1c 
que uneix cels i terra, i el pttnt d'unió més íntima de l'home prevaricador i 
la Santedat divina,. .. endemés, Jesucrist s'ha guanyada aquesta prerrogativa 
excelsa amb la seva Passió i Mort dolorosíssimes i, podem dir, la rne
reix tots els dies expandint i difonent l'Esperit Sant sobre cadascun deis 
cristians secimdr.'Hi mensuram donati onis Christi - com diu l'Apóstol ( I 42) 
-t;o és : segons el beneplacit de Déu en ordre a l'edificació d'aquesta realitat 
misteric·sa que apareix davant el Pare com una Persona única: Jesucrist. 

2... El simbolisme de la realitat. - El simbolisme, dones, esta precisa
ment en totes les irnatges que es prenguin per a declarar figuradament la 
realitat de 12. mediació ontológica i moral de Crist en tota sa grandesa i mag-

(123) 2 Cor . 1, 2Cl. 
(124) Sess. 6, cap. 16. 
(125) 1 Tess. 5, 9. 
(126) Eph. 1, 5. 
(127) Gal. 2, 16. 
(128) Rom 5, 9; 3, 24-
(129) Tit. 3, 5. 
( IJO) Tit. J, s. 
(131) Rom. 5, 9; 3, 25; I loh . 2, 2; 4. 10. 
(132) Rom. 1, 5. 
(133) Rom. 5, l;>. 
(134) Rom. 1, 5 ; 2 Cor. 5, 18. 
(135) Eph. 2, r8; Rom. 5, r. 
(136) Tít. 3, 5. 
(137) Rom. 5, 21. 
(138) Rom. 5, 1 ; 8, 37; 1 Cor. IS, 57. 
(139) 2 Cor. 1, .;. 
(140) Rom. 5, 11 ; 5, 1. 
(141) Rom. I. 8 ; 7, 25; 16. z;. 
(142) Eph. 4. 7. 
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nificencia. És evident que no hi haura pas mai cap imatge inspirada en les 
coses sensibles, de les que estan a l'entorn nostre, que ho expliqui en tota la 
seva veritat,.:. d'on esdevindra que unes declararan més que d'altres, o bé unes 
descriuran més aviat un aspecte que altre, ... pero en totes caldra tenir el 
ben entes que són símbols reveladors d'una realitat indescriptible amb mots 
humans. 

El diví Mestre proposava els principis doctrinals del gran Misteri de la 
salut deis homes en una ocasió solemníssima, el cap\•espre eternalment in
oblidable del Di jous Sant a l'hora en que ana va a entrar en aque11 ocea sen se 
riberes de penes i sofriments que constitu'iren la seva Passió santíssima. 
Caminant, dones, el nostre benamat Redemptor cap a Getsemaní, els propa
sa l'aHegoria formbsíssima de la vinya con reacia curosament pe! Pare celes
tial : Jesucrist és el cep, nosaltres els sarments, la gracia de l'Esperit Sant 
que Jesucrist mitja.ncer ontologic i moral envia des del ce! a cadascun deis 
seus fidels, és la saba portadora de la vida, la qua! del tronc circula per les 
branques deis sarments emplenant-los de gerdor i fruits de vida eterna. Per 
aixo sense Jesucrist res no podem fer; tota la nostra vida sobrenatural con
sisteix a · viure en Ell; si no volem, dones, la paralisi espiritual i adhuc la 
mort, ha\rem de conservar-nos sempre sota la vivificant influencia del qui és 
l'únic mitjancer de la gracia de Déu. 

L'Apüstol Sant Pere posa la comparam;a de l'edifici: Jesucrist és el 
fonament, · nosaltres els carreus que anem poc a poc bastint el temple de 
Déu, l'únic temple de Déu; en el cimell resplendira lluminosament la gloria 
del Pare. Hom <liria, al primer cop de vista, que Sant Pere •vol declarar-nos 
una veritat distinta de la que ens ha proposat el diví ::\Iestre, pero en el fons 
hi trobem les idees més fonamentals de l'aHegoria de la vinya: Els cristians 
viuen en Jesucrist. Aquest Jesucrist qui és la pedra fonamental de nostres 
grandeses, és posat al centre de nostra anima per a sostenir a plom i ferma
tnent l'edifici de la vida sobrenatural. El Pare celestial és qui per mans de 
l'Església ens ha establert damunt la pedra cantonera, vivent, eterna. .. Un 
batejat és un home posat sobre J esucrist i en J esucrist per viure de la vida 
que li comunica l'Esperit de Déu, i;o és la vida eterna. 

Ens plau de transcriure un bell paragraf d' AxALECTA SACRA TARRA
CONENSIA que sintetitza pla bé la doctrina exposada : "Tata la vida espiri
tual deis fidels s'ha de desenrotllar a imatge de Crist "conformes fieri imagi
nis Filii sui", i no d'una faisó externa, sinó per mitja d'una unió vital, estant 
empeltats i romanent units amb ell com el sarment amb el cep : " ego sum 
vitis vera, vos palmites ". Sense aquesta activitat de Crist en l'Església, no 
és possible de compendre el que és el Cristianisme... I considerada l'Església 
com una grandiosa edificació, Jesucrist n'és la pedra fonamental, pedra que, 
com diu el Profeta, va posar Déu en els fonaments de Sió, pedra exímia, es-
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collida, angular, preciosa, en la qual qui s'afermi per la fe, restara incom
movible" (143). 

Sant Pau, qui havia rebut del gran Misteri una reveJació tan compren
siva, proposa bona pila d'imatges per a declarar-lo o en tota la seva totalitat 
o en qualque particular aspecte, com és ara la de la rama d'olivera empeltada 
en la soca esteril, la de l'espós estimant i donant fecunditat a la seva esposa, 
la de l'edificació espiritual que acabem de sentir de llavis de Sant Pere ... 
Empero entre totes les imatges de les quals es serveix, n'hi ha una a que fa 
aHusió en moltes de les seves cartes i que desenrotlla plenament i abundosa 
en les escrites des del seu captiveri :firn: al punt de posar-Ja com a fonament 
de la seva teologia soteriologica i de les seves exhortacions morals. És pre
cisament la que explanavem de bon principi en aquest article que per aixó 
l'intitulavem Caput corporis Ecclesiae. En efecte: compara la unió deis cris
tians a Jesucrist a la unió que els membres d'un cos huma guarden amb la 
testa. En altres paraules: ensenya l' Apóstol que deis cristians i de Jesucrist 
brolla un organisme huma vivent: És !'un sol honu! de la carta als d'Efes. 
és el J es11crist místic. 

Aital organisme vivent, aquest J esucrist Jt..fístic, davant del Pare celes
tial no pot pas ésser un home de carn i ossos com els altres, pero qui lle
geixi detingudament les descripcions que en fa Sant Pau, se'n portara la 
impressió que als ulls inspirats de !'Apóstol, si que ho és; puix ens parla de 
tendru·rns i articuladons ... (144), amb llenguatge d'un plasticisme que des
concerta. És que les analogies que hi veu entre la unió dels fidels a Jesucrist 
i les relacions dels membres d'un organisme huma vivent són tantes i tan 
pregones, que tot parlant de l'economia de la vida de la gracia no sap apartar 
els ulls del funcionalisme del cos huma, com d'una cosa tan semblant que 
cap fidel no pot deixar de coneixer. 

Els nostres lectors saben prou, i ho hem dit moltes vegades, que aqueixa 
realitat sobrenatnral no té parió en les coses de la naturalesa, pero no es 
pot pas negar que ambdós termes comparats serven una grossa retirada. 
Tant és així que el P. Ramiere, el celebre fundador de l'Apos!olat de l'O,a
ció, s'ha arriscat a escriure: "L'expressió metaforica del Jesucrist Místic ... 
[en la qua! es comparen les relacions que els cristians tenen amb Jesucrist 
amb les que els membres tenen amb la testa en un cos huma] és una de tan
tes idees sobrena1urals, les expressions de les quals, emprades a l'ordre na
tural, assoleixen una realitat més plena i comprensiva en Ja nova accepció 
que els ha donat el dogma catolic" (145). L'afirmació és certament ago-
sarada, i cal estudiar els raonaments deis teólegs sobre el J esucrist Místic 
per capir-ne tota la veritat. Estudiem-ho: 

(r43) ALFON!; M. R1eó, El riogma ele Ja dh>inilat de Jesvcrist, en AST, 2. (r926), 303. 
(r44) Eph. 4. 15-16. 
(r45) Le CCEur de Jésus el la Divinisatiim tlt1 Chrétien. 
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Que és un cos huma? És tu1 conjunt de parts totes diferents unes amb 
altres, no tant per les formes llurs, com per les propietats i funcions que 
cadascuna té en la constitució d'un organisme vivent, únic ... Les mans pal
pen, e1s ulls hi veuen, el paladar assoboreix ... totes són funcions diversís
simes, ... empero d'aquest aplec variat d'organs i potencies resulta un sol orga
nisme; i la raó és que totes tenen un mateix principi de vida. Per identic 
motiu, del tronc, branques, arrels i fu1les no n 'esdevé mes que un arbre; el 
corc que viu al cor de I'arbre i els líquens que creixen i es desenrotllen arra
pats a l'escori;a no seran mai part integrant del vegetal, car no estan inior
mats pe! mateix principi de vida. 

Altrament en un cos huma el principi vital que informa el cap i els 
membres és l'imima racional, la qua! esta present arreu del cos, mou totes les 
se\.·es parts i les relaciona unes amb a!tres en ordre al desenrotllament total 
de !'home. Dones bé: Aixo c1ue l'anima és al cos en ordre a la vida natural, 
ho fa l'Esperit Sant en la vida de la gracia en cadascnn deis cristians indivi
dualment i en tota l'Església; per aixo Sant Agusti amb molt bon encert 
ens fa adonar que Sant Pau, tot seguit d'afirmar la unitat del Cos Místic de 
J esucri.st, ens assenyala la causa en l'únic principi vital del Cr istianisme : N os
altr~~s som un sol cos, i nosaltres estem animats d'zm sol Esperit (146). 

La imatge és tan ob\·ia i na tural que per la unitat d'ideals i d'interes
sos .. . que hi trobem en al tres societats humanes, les considerem ben sovint 
com im cos moraJ, i a la nostra manera de veure parlem també de cap i de 
memores talment com si ens referíssim a un organisme vivent ; pero heus 
aquí l'enlairadíssim grau d ' exactitud que hi ha en el Ilenguatge de l' A postal: 
quan parlem de cap, de membt"es, de vida i d' organisme, ... en les a ltres so
cietats humanes, ho fem sempre amb el ben entes que no hi ha cap realitat 
física que respongui al nostre ilenguatge metafóric, penY en a ixo que es re
fereix a l'Església de Crist ens és permes fins a cert punt d 'oblidar-ho ~ense 
periJ de caure en inexactituds i errors. 

En qualsevol altra societat humana pot haver-hi conformitat perÍecta 
d'idees i de sentiments, . .. cor.cordancia perfecta de tendencies i aspiracio:1s, ... 
subjecció i subordinació a la jerarqt:ia administrativa, .. . empero hom s'adona 
fadment que en aqueixes agrupacions no hi ha d'altra unitat que la unió de 
''oluntats i d'idees, ... en tota la resta, adhuc en les funcions més essencials de 
la institució, cadascun deis associats obra en virtut d'una vida propia comple
tament exterior a les deis companys d' idees i de finalitats. Empero no és així 
en l'Església de Crist: Els membres, com a homes que són, tenen certament 
la 5eva vida natural propia independentment dels altres; pero com a crist ians 

(146) Vegeu el Se,.m. :i6g in dit Pentecoster. Per no ultrapassar els límits del nostrc 
estud: no podem d.esenrotllar plenameot l'acció de l'Esperit tant en l'Església, tema, d'altra 
bmda. que hauria d'ésser conegut de tots els cristians. Res no podem aconsellar de més 
pmfitós que l'estudi del Ditt!num illud de Lleó XIII. 
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sois tenen una vida, la vida divina que el;; comunica l'Esperit de Jesucrist. 
la >'ida del Redemptor. Val a dir que Jesucrist no comunica la seva vida na
tural i humana, aquella vida preciosíssima que ~rollava de la unió substan
cial de !'anima i el cos; la vida que ens comunica és la vida sobrenatural de 
que parla Sant Joan : Et de plenitude eius nos omnes accepimus (147). 
Així ho interpreten els Sants Pares; escoltem-ho de llavis de Sant Crisostom 
comentant aq_uell verset del Salmista. Difussa esl gratia in labíis tuis " Vi
des sermonem esse de Incarnatione? c1uae est autem haec gratia? lila per 
quam docuit, per quam fecit miractila. Gratiam hic dicit eam quae venit in 
carnem: super quem - inquit - videris Spiritum descen4entem sicut co
lumbani, et 11wnentem super i:psum., is est qui bapt1:za.t. Omnis enim gratia 
ef fusa est in illud templum; non dat enim illi Spiritum in mensura, Nos 
enÍln de ple1:itudine úus accepimus. Illud autem templum integram et uni
versam accepit gratiam ... Illic quidem est integra gratia, in hominibu;; autem 
parum quid et sti!la ex illa gratia (' p:zvk ano T~<: xápt70C: hdvy¡<:;)" ( I 48). 
Tal vegada amb més claredat i precisió ens ho ensenya Sant Agust!: " Do
minus ipse Iesus Spiritum Sanctum non ;;oltnn dedit ut Deus, sed etiam ac
cepit ut horno; propterea didus est plentts gratia (Ioh. I, 14) et Spfrittt San
cto (Le. 4, 1). Et manifestius de illo scriptum est in Actibus Apostolorum; 
quoniam unxit e! ttn Deus S pirüu. Sancto (AcL 10, 38); non utique oleo vi
sibili, sed dono gratiae, quod vísibili significatur unguento, quo baptizatos 
unguit Ecclesia. Nec sane tune unct-.is est Christus Spíritu Sancto, quando 
super eum baptizatum velut columba descendit (::Vlt. 3, 16) ; tune enim cor
pus ;mum, id est Ecclesiam suam, praefigurare dignatus est, in qua praecipue 
baptizati accipiunt Spiritum Sanctum; sed ista mystica et invisibili unctione 
tune intelligendus est unctus, quando Verbum Dei caro factinn est (loh. 1, 

r4), id est, quando humana natura, sine ullis praecedentibus bonorum operum 
meritis, Deo ·verbo est in utero Virginis copulata, ita ut cum illo fieret una 
Persona" ( 149). 

Aquesta vida sobrenatural deis cristians, els Sants Pares l'han vista sem
prf' prefigurada en aquella unció sagrada de que ens parla la Sagrada Escrip
tura, que vessada sobre la testa d' Aaró davalla a regalíms abundosos per 
tota la cara fins a les fímbries del seu vestít sacerdotal. Talment la unció del 
diví Esperit, \•essada damunt la testa del J esucrist Místic, s'estén i di fon a 
totes les parts del seu cos ungint els seus fidels de vida divina. 

Ja recordara el nostre benamat lector que de bon comen<; hem afirmat 
que la coneixenc;a del Jfisteri de Crist ens feia entreveure la nostra propia 
grandesa de cristians. Per heure'n compte seria millor d'esperar més enda-

(147) IolL '· 16, 
(148) PG, ~,;, r85, 
(149) PL, 42, 1093. 
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vant a tractar-ne, ~uan haurem pro\'at, en la mida de les nostres forces, la 
veritat de l'exaltació de Crist; car aleshores veuríem que ha d'ésser nostra 
anima que ha esdeYingut t~na. 1101.:a c,.eació en Crist glorificat, un membre ·ui
vent d'ima testa trans.fonnada per la infusió- diguem-ho així - de la glO
ria de la Divinitat i coronada de grandesa el dia de la Resurrecció i Ascen
sió de Jesucrist als cels sobre totes les coses que existeixen; empero alesho
res tal vegada ens veuríe.-n obliga.ts a repeticions de c;o que ara tenim pre
sent, i així, per tal de no allargar-nos massa, abans de passar endavant volem 
encabir-hi unes breus reflexions sobre la nostra dignitat de cristiar.s. 

El Verb bo i encarnant-se ha fet entrar la se va sacratíssima H umanitat 
en el Sancta Sanctorum de la Trinitat Augusta: Jesucrist és el Fil! :iatural 
de l'Etern Pare. Pe! baptisme som incorporats místicament a Crist. "Qui
cumque - ens diu !'Aposto! - in Christo baptizati estis, Christum indui
stis" (150) i davant el Pare celestial apareixem com una extensió - així ho 
diuen els Sants Pares - de Jesucrist; sois així es compren que després del 
Baptisme ''non est Iudaeus, neque Graecus; non est servus neque liber: non 
est rnas·culus neque iemina. Omnes enim vos unum estis in Christo Iesu" ( r 5 r ). 

Tots sabem que la gracia sobrenatural, que ens ha merescut J esucrist, 
ens dóna entrada a la familia inefable de Déu ( r 52 ), ens enlaira a la digni
tat de fi lls del Pare celestial ( r 53) i ens fa participants de la natural esa di
.-ina (154). Tot aixo constitueix una mena de divinització de la criatura hu
mana. Empero, segons la revelació del Misteri'., existeix una relació essencial 
entre els dons de la gracia i la nostra incorporació mística a Crist : Déu no con
cedeix la gracia sobrenateral sinó en la unió dels membres a la Persona del 
Fill de les seves complaences. Heus aquí el projecte diví del nostre enlaira
ment, aquesta és la idea perfecta i exacta de tot l'ordre sobrenatural. 

L'Encarnació del Verb no redui a un sol cos i a una sola anima la co
municació de la naturalesa divina. L'ideal de Déu abra<;ava el món sencer. 
Prescindint en aquest esL1di de la naturalesa angelica i fixant-nos solament 
en la naturalesa humana, cal assegurar que pe! Misteri tots els homes hem 
estat cridats a unir-nos a Crist i, mitjarn;ant Jesucrist, a la vida i a la natu
ralesa de Déu. És cert, i adhuc un dogma fonamental de la doctrina evan
gelica, que hi ha hagut només una naturalesa individual: la Humanitat 
sagrada del nostre Rederr_ptor que per la seva unió personal a l'Unigenit no 
tingué mai personaiitat cr:ada per a revestir-se de la personalitat divina i es
dever.ir així Déu \'ertader i Fill natural de l'Etern Pare; pero tots els homes 
hem estat cridats a ésser units a ac1uesta naturalesa privilegiada en la tmitat 

(150) Gal 3, 27. 
(r.;1) Gal. 3, 28. 
(152) Eph. I, 5. 
( r_;3) I foh. 1, 3. 
(154) 2 Petr. 1, 4. 



JESUCRIST REI DE LA GLóRIA 39 

personal del Jesucrist Jtístic i assolir, mitjarn;ant la unió mística a Crist, 
una comunicació ben real de la r:at:iralesa divina .. 

Aquesta participació de tots e:s homes a la vida di•-ina per Jesucrist i 
en Jesucrist, que era ur_ dels obje:t'.us de l'Encamac'.ó del Verb, és el que 
ens constitueix fills de Déu el Pare, germar_s de Cri~t, i ens dóna vida sobre
natural per la unció inter:ia i santiñcadora de l'Esperit . Heus aquí la idea de 
Déu en l'economia de I'ordre sobrenatural, idea ama.gada als segles, pero re
velada en la ple:1itud dels terr:ps als Sants Ape·stols : Profetes; pero d'una 
manera especialíssima revelada a: grar:. Evc..ngelitzadür de la g:oria de Crist: 
!'Apóstol Sant Pau. 

IV 

EXALl'ACIÓ GLORIOSA DE CRlST 

Arreu, en aquest senzill estudi, havem esmenta.t l'e.'Xaltació glorio:;a de 
Jesucrist a la dreta del ?are per dami:nt l'univers cre<:..t el dia de la seva Re
surrecció i Ascensió als cels; empero ha estat sempre de passada, sense re
marcar poc ni rr:olt el valor soteri.:>logic que inclouen els misteris de la \'ida 
triomf ant de nostre Redemptor adorable. Diem-ne baldament siguin c,uatre 
mots abans d'acabar. 

La síntesi i econooia de l'odre sobrenatural, tot qlorw.s per a Crist i 
ensems dignificador dels cristian.s, és aquesta: Déu e: Pare, per un designi 
etern i sapientíssim de la seva Caritat inefable, eE i;roposa :hnstau.rare in 
Christo ( r 55) totes les coses, les dd cel i les de la terra: per aixb, essent arri
bada la plenitud dels temps (156), envia el seu Unigbit Üt .simiHtudincm 
carnis peccati (157). Aquest designi etem i amoro5Íssi:n l'anomena Sant Pau 
Misteri de Crist. Conterrplant aquest secret de Déu des del p~mt d'albir de 
la salut deis homes, sabem que el Pare celestial consUuí Jesi.:cr:st cap cíe la 
humanitat sencera, com :m nou Acam ( I 58) en qui es~ava personificada la 
causa de tots nosaltres.... posa dammt seu tetes no3tres iniquitats ( 1 59) i 
l'ungí sacerdot etern seg::ms l'ord:-e de ~1elquisedec 1)60), a fi. que s'oferís 
Ell mateix com a Hósci¡, pura : sense mac·1la en l'a:-a de la justícia divina 
per a la salvació de tot el món ( 161); i Jesucrist, com diu Sant Pau: assistms 
Pontifex futu-rorimi bor..ortmz, pe-; a.mplú~.s et perfec.tÚ4,S tabernaculum non 

( 155) Eph. I, IO. 

(156) Gal. 4, 4; Eph. =. ro. 
(157) Rom. 8, 3. 
(158) r Cor. 15, 22-45 : Hebr. 2, n-17. 
(159) Is. 53, 6. 
{róo) Ps. rn9, 4; Hetr. 7, 17. 
(161) Eph. s, 2; Hebr. rn, 5-u. 
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manufactum, id est, n01i huius creationis : r.eque per sanguinem hircorum 
aut íl'Ítulorum, sed per propriu.m smiguú1em ú.troivit semel in Sancta, aeterna 
redemptione 1'.wuenta (162). 

Altrament la restauració perÍecta de les generacions humanes no ha arri
bat encara al seu termini; el Cos místic, de] qua! Jesucrist és la testa sa
grada, transformada per la glüria de la Resur recció i Ascensió al cel, creix 
i s'estén de dia en dia, ... mes no assolira l'edificació cabal, !'estatura d'hotne 
perfecte fins a la consumació dels seg les.. . ( I 63), quan, vem;uts tots els ene
mics, el Redemptor la presenti al Pare com a església gloriosa, esposa fe
cunda i sense tara ... (164), i l'entregui a son ceptre a fi que hi regni (165) 
per tota l'eternitat bo i adre«;ant-li aqud~es paraules de triomf qi:e Sant Am
btos i Sant Agustí posen en llavis de Jerncrist: Pater, tu me miseras in nmn
d·um, et postqua·m a.sceaái in caelum ad te, Jws semper re:t:i, et a daemoJi-is, 
carnis, 1nimdi potestate et impugnatione protexi. Eca hi tui sun.t, qui ia.m 
tibi praesto sun.t. Haec est possessio mea, mih·i a te tradíta; hic labor meus, 
meo sudot·e ac sanguine partus; hoc regnmn. meum, et ltf1on., iam 01nni pec
cato, tentatione, pertu,rbat-ione, afflictim1e liberum, p-urgatu111., e.rpolitum, ut 
in illis per glor·iam et triumphum regnes in aeternimi ( 166). Aquesta sera la 
consmnació de la gloria de J eswcrist mitjancer ontológic i moral de cels i 
terra; aleshores tindra compliment el designi sobira del gran Misteri d'aple
gar-se en Crist tates les criatures; heus aquí per que Jesucrist, en la seva 
oració sacerdotal, mostrava lligades plenament i íntima la glorificació de la 
seva Humanitat i la del Pare celestial : Pater ... clarifica filiu.m tuMrb ut fi
lius tuus clarificet te ( I 67 ). 

Altrament les breus declaracions que acabem de fer insinuen prou que 
és de molta transcendencia en l'econofila de J'ordre sobrenatural !' exaltació 
de J esucrist i que la seva amplitud és immensa; ens és, dones, impossible de 
desenrotllar-ho tan amplament com caldria i per .;o ens veiem fon;ats a li
mitar-nos a1s trets més generals i que diuen més íntima relació al nostre tema 
de J esucrist Rei de la gloria. 

Aquesta exaltació gloriosa, Jesucrist- com hem vist - la <lemanava al 
seu Pare en l'oració sacerdotal: Pater, venit hora, clarifica filiu:m tuum. ora
ció c1ue fou atesa amb magnificencies inefables, car Déu amb el poder de sa 
fortalesa ressuscita J esucrist d'entre els ·morts i el va asseure a la dreta. se<•a ... 
per damunt de tot principal, i potestat .. . -i el 'ilO donar com a Cap a l'Es9{é
sia .... la qual és son- cos i comple-men-t (168). 

(162) Hebr. 9, 11-12. 
( 163) Eph. 2, 21 ; 4, 13-15. 
(164) Epb. 5, 27. 
(165) 1 Cor. 1.s, 24-
(166) A LAP1m:, Ad 1 Cor. 15, 24-
(167) loh. 17, I. 
(168) Eph. I, 19-23. 
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Magna et it1ef fabilis ... causa gaudendi--direm amb Sant Lleó el Gran
cmn in co11specttt sa.nctae multüudinis super omnúmi crea,turarum. cae!esti·inn 
dignitatem huma-i-.i generis natura. conscenderet, supergressura ar.gelicos or
dines, et ultra archangelonnn altz'.tudines elwanda, nec ullü Siii:>limi'.tat·ib·us 
modum suae provectionis hab-itura, mºsi aeterna Patris recepta con.ses.su. illius 
gloriae sociaretur in throno, cuú1s 11atnrae copulaba.tu-r in Filio (169); car, 
segons ens diu Sant Crisostom, en el día de I' Ascensió: Non eiiún ad omnem 
glori'.am caelos transisse suff ecera!, non cum A ngclis ;·tare: sed ca el os tra-ns
i·uit, supra Chen,bi-m ascendit, ultra S eraphini eíevatu·r, nec ante stetit, ni.si 
sedem Dominicam ·mcruissct ... H odie Angeli a.tque Archange[i na.turam no
strain ili sede Do·minica immortafi gloria fulgentcm ·uz'.denmt ( J 70 ). 

No es tracta aquí de la divinització d'ur_a pura criatura hnmana, com 
a premi de la seva santedat i del seu zel per la glorificació divina. És cert 
que ambdues coses resplendiren sempre amb e¡:cJat lluminosíssim en la vida 
del Redemptor: Ego te clarifica,,..¡, super terram: op-rts co1isu.nww·;ti quod de
disti núhi ut faóat11. .. la clarificació de Jesucrist era la que perta,1y a la seva 
sagrada Humanitat per tal com esta unida personalment a L'L" nigenit del 
Pare, ... et mmc clr-¡.rifica n:e tu Pater ap-ud temetipsmn, claritate quam habui 
prius, quam mundus esset, a/ntd te (171). E:i. altres termes: És l'exaltació 
i gloria deguda al Mitjancer ontologic i moral entre el Criador i les criatu
res. Que per aixo el gran Atanasi, quan els arrians obscurien La noció ver
tadera de l'exaltació de Crist, escrivia: ... Antequam homo fierei [ Verbum ), 
ab angelis ab omnibusque rebus creatis secundum paternam proprietatem 
adorabatur... U t enim quatenus Det'. Verbmn, et in forma Dei erat, semper 
fuit adoratum, ita idem. etiam qua.tem1s honw fact-us et <.•ocatus IEsus, mii
·versas res creatas sub pedibus subiectas habet, omnesque in hoc nomine ipsi 
flectimt genua ... (172) . 

Fins aquí no hem fet sinó consignar la part més coneguda del dogma 
de la Resurrecció, ... el fet de l'exaltació de Crist. Empero vet aci que ensems 
nosaltres ens gaudim amb el Redemptor de la seva gloria immensa, tot con
siderant-La, senzillament, com l'apoteosi - digi.lem-ho així - deg·.ida a la seva 
dignitat ontolügica i als merits de la Passió er_s sorpren l' Apóstol amb ac1ues
ta expressió misteriosa: Qui [Christus] traditiis est propter de!icta nostra., 
et resurrexit propter iustiiícationem nostram ( r 7 3); igualment en la carta 
als Hebreus Sant Pau parla de l'entrada triomfal de Crist al Swcta Sancto
rum de La gloria, com d'nna cosa transcendental a l'c.bra de nostra justifi
cació (174). 

(169) PL, 54. 396. 
(170) Vegeu el segon nocturn del dia de l'Ascer.si6. 
(171) loh. 17, 4-5. 
(172) PG, 26, g8 ... 99. Vegeu també 25, 114, etc. 
(173) Rom. 4. 25. Vegeu 1 Petr. 1, 3. 
(174) Hebr. 9, etc. Vegeu també Apoc. 1, s-6; s. s. 9. 10. 12. 
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Espont.3.niamem, en senti r parlar d 'aital faisó a I' Apóstol, hom es pre
gunta: ::iue té de veure la justificació nostra a~b la Resurrecció de Crist? La 
nostra salut no és ja el fru '. t ubetrim de l'arbre de la creu ? Qi.:e, per ven
tura, és quel::om meritori de part de Crist la seva exaltació glo riosa, que ehs 
valgui ia vida sobrer.atural? 

~o obstant, qualsevol que sigui la resposta que es doni, cal confessar que 
el valor soteriolcgic de la RE surrecció és una de :es veritats més clarament 
revelade.5 de la Teologia sagrada. 

O portebat - de:a J esÚ.5 ressuscitat als <leixebles d 'Emrr.aús - Chri.stum 
pati et resurgere ( 175) ; aixo mateix havia dit el Dijous Sant a to~s els Apos
tols: Expedit ·vobis tü ego ·va.dam i la raó era que si enim non a.hiero, Pa,ra-· 
clitzts no1i 1.1cniet ad 'i.!OS ( r 76), i, en altre passat~e de l 'Escript ura, !'autor 
inspirat constata: :úmdwm a at S 1,,iritus datu.s , q¡úc;. I es1!S twnduni erat glo
rificatus (177). 

Insp:rada d 'ider..tics semimer..ts canta l'Església en el Prefaci del dia de 
Pasqua: 1 pse enim [ Christus J veru.s est Agnus, q·!ti abstu.lit peccata. numdi. 
Qui mortem morit:~Ado destrn.:i:it et <.-itmn resurge-.rdo repara'uit; i en el del 
dia de l'Ascemió: Q!Ji [ Christus ]. .. ipsis cernentitus est ele-i•a.tus ia caelum, 
t4t nos di<..·it!ita!is tribueret ess;; par!1'.cip·es. 

Quant als Sant;; Pares i Tec legs, ens faríem intermi:tables si volg-Jéssim 
copiar els testimonis eloqüentíssims que fan referencia al nostre assumpte; 
donem-ne almenys u:ia mostra, baldament la creguem insuficientíssima. 

Com és ara Teófil d 'Alexa:idria escriu: In Sancta: sanctor1uri.. , ipse 
Christus pro nobis ir..qressus est ( 178). 

Beda e Venera'.:Jle, d'una mane:-a semblant: Q•ws in se credit1tros . .. prae
vidit, remedimn sa{u:is marte siw ac resurrectione frro cura.vit ( 179). 

1 Sant Epi iani: Ascend !?ns . .. gloriose in codem corpore, sedet ad dex
teram Patris factus Pontife;~ in .'.Letermmi, transgressuru.s ca.e/os (18o). 

Per aixo, dirigint-se a J e:mcrist, el Damasce exclama: Sah-'ator meus .... 
suscitasti omnigenu:m Ada·m, surgrns a. sepulchra (r8r) . 

Dones bé; la res posta que nosaltres anem a donar ara ( 182 ), sense sor
tir del nostre tema de la gloria de Crist en l'economia de l'ordre sobrenatu
ral, esta bas;:,da en una doctrir::a mil voltes expo5aca en els escrits i platiques 
homiletiques ciels Pares, que la mediació ontolcigica i moral de !'adorable 

(175) Le. 24, 46. 
(176) Ioh. 16, 7. 
(177) Ioh. ¡, 39. 
(178) PG, 65, 53-55.. 
( I 79) p L ,. 94, 139. 
(r8o) PG, 42, 261. 
(r8r) PG, g6, 94r. 
(182) L 'explicació més comp!eta p•:>t veure's en Sar.t Tomas, 3 q. 53 a. 1, 4; q. 56 a. 

1-2; 57 a . 1. 6. (Ve¡;eu SuAiu:z, De Myst . Vit.u Christi, di; ¡:: . 48 ... STENTRUP, Sotl'riol, 59 .. . 
i en general el; comer;tarisle> de la parl 3 de la Summa·.) 
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Redemptor fou ratificada i consumada clavant el Pare celestial pel triom f de 
la Resurrecció i per l'exé.ltació solemníssima de la Humanitat ele Crist per 
darnunt la creació sencera; talmem con:, p::.rlant del sacercloci de Crist, es
crivia Sant Atanasi: Quandonam - pregunta als arrians - 11ostrne confes
sionis [C/u·istus] Pontifex est factus '! Nonne tune, cur11i postqumn pro nobis 
se ipsunz obtulisset, corpus exdtm_,·it ex mortu.is .. .? ( 183). 

Per entendre, dones. el vertader sentit del usurre;i,-it pro pter iusttfica
tionem nostram, cal tenir present el designi sobira de la nostra salvació, l'eco
nomia actual de l'ordre de la gracia que havem delineat en la descripció del 
Misteri de Crist. Segons ae¡uest s1?Cret de Déu. no se'ns comunicara cap gra
cia que no sigui mitjam;ant la nostra incorporació mística a la Persona del 
1vlitjancer. És cert crJe Jesucrist ambla seva Passió i 1fort paga el preu de 
la nostra salut i de l'adveniment de l'Esperit qui és l'anima vivificant de l'Es
glésia; pero aital gracia, aquest adveniment de l'Esperit vivificador, no podia 
enaltir la nostra naturalesa fins i tant que Jesucrist no fos constituit Cap 
del Cos 1'1 ístic. 

Altrament l'Apüstol Sant Pau, el gran evar:gelitzador de la gloria de 
Crist, en la seva carta als fidels d'Efes, diu ben explícitament i clara que el 
Pare celestial constituí J esucrist Cap de l'Església a l'hora per sempre ben
haurada de la seva gloriosa Resurrecció i Ascensió als cels. Si, dones, nos
altres havíem de rebre la vida de la gracia de la plenitud de Crist, pero 
a faisó de membres que reben l'influx 'Vital de !a testa o de la se·va. miió amb 
la testa, i no liavia d'e.xistir el Cap fins a l'hora de l'exaltació del Redemp
tor, és evidentíssim que freturaven de la Resurrecció i Ascensió no menys 
que de la Passió i 1-fort de Jesucrist. Heus aquí l'explicació d'aquelles frases 
enigmatiques de l'Evangeli de Sant Joan: Si ... no¡i abiero, Paraclüus non 
veniet ad 'llOS,. . . Nondum erat Sfñritus da.t-us, q:da Iesus nonáum eral glo
rificatus. 

En el fons - si r_o ens enganyem - és allo mateix que escriu un deis 
més celebres comentarü:tes de Sant Pa·.1 en nostres dies: "La résurrection ... 
est intimement liée au fruit de la mort rédemptrice et au don du Saint-Es
prit. C'est au moment d.~ la résurrection que Jésm:-Chri:::t devient "esprit vi
vifiant". Auparavant, il avait bien !'Esprit dans sa plénitude; mai.:; l'Esprit 
qui habitait en lui, entravé par les limitations inhérentes a l'économie de la 
rédemption, ne pouvait pas y exercer toute sa puissance vitale. Surtout le 
Christ lui-méme n'était pas encore capable de communiquer aux autres la 
plénitude de la vie. Ce pri ~"ilege avait pour condition préalable la mort et la 
résurrection. "Il vous est expédient que je m'en aille, avait clit Jésus: car, 
si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra point vers vous; mais, si je 

(183) PG, 26, 16r.. . (Vegeu les llir;ons del Breviari en les diades de Resurrecció i 
Ascensió.) 
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m'en vais, je vous l'enverrai ". Et comme il devait venir lui-meme avec le Pa
raclet, il ajoutait: "Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers ivous". 
Saint Paul exprime la meme chose sous cette forme concise et énigmatique: 
le Christ glorifié devient "esprit vivifiant" ; il devient pour les siens source 
permanente de graces et de vie. "L'reuvre du Christ comprend deux choses: 
ce qu'il a fait pour tous les hommes et ce qu'il fait ponr chacun d'eux; ce 
qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait en nous; ce qu'il a fait sur la terre et 
ce qu'il fait au ciel; ce qu'il a fait en sa personne et ce qu'il fait par son Es
prit: il réconcilie en s'offrant lui-meme sur la croix, il justifie en nons en
voyant son Esprit"; et en opérant lui-meme en nous comme esprit" (184). 

Escoltem una síntesi acabaclissima i perfecta del que hem dit fins ara 
de la ploma inspirada del bisbe Joly de Choin: "Cette divine victime a été 
immolée sur la croix; elle a été consommée, pour ainsi di re, par la résurrec
tion et par l'ascension de J ésus-Christ: car par la résurrection tout ce qu'il 
avait de mortel et de corruptible en J ésus-Christ a été détruit, et a été ab
sorbé par la vie; c'est alors que son corps a été revetu de l'immortalité; et 
par l'ascension cette victime a été presentée devant la face de Dieu et placée 
a la droite de Dieu le Pere. Enfin, nous trouvons, au jour de la Pentecóte, 
une espece de communion a la victime; car c'est en ce jonr que les fideles ont 
été, pour ainsi dire, incorporés a Jésus-Christ, étant devenus participants de 
son esprit et les membres de son corps, comme le dit Saint Paul" (185). 

Declarada ja breument la gloria de Crist ens roman d'explicar només 
la dignitat del cristia que viu místicament unit a Crist fet participant de les 
seves grandeses i exceHencia; car, de bon comenr;, hem aplegat ambdues coses 
sota un mateix títol. Res més senzill per a nosaltres, puix en tenim prou de 
provar que la gracia divina deixa a la nostra anima embellida d'una formo. 
sor tota celestial i divina en ordre a constituir-nos dignes membres de Crist. 

Una petita comparanc;a facilitara la inteHigencia d'aixo que anem tot 
seguit a desenrotllar : 

Un artista huma treballa, arnb cura i esment proporcionats, la testa i 
els membres fins al punt que coneguda la testa pot endevinar-se ficilment la 
perfecció i estructura deis membres que completen la imatge. Ni sabríem 
figurar-nos que un artista sapientíssim a una testa d'or puríssim cisellada 
amb amor i entusiasme hi hagués aplegat uns membres de materia grollera, 
rústecs i mancats de gracia. Cal, dones, pensar que en el designi sobira de 
la gloria del Redemptor, en l'economia del gran J·fisteri, el Jesucrist místic 
apar davant el Pare celestial com un organisme vivent, periectíssim i ben 
proporcionat; de consegüent ens cal pensar que la bellesa dels membres, en 

(184) P. PR.~T, ob. cit., v. 2, pp. 253-254 (ed. 1923). 
(185) :fi.s un fragment d'una instrucció donada als fidels el 15 de ooirembre de 1748. 

(lnstrvctions su,. le Ritvtl, ed. 1827, p. 302.) 
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quant aixo és possible a la naturalesa de les coses. correspon a la de la testa : 
bé diuen els Ivlestres de les ciencies sagrades que el Pare celestial, en fitar els 
seus divinals ulls en nosalt res, en els homes batejats i regenerats en Crist, 
hi albira els trets iormosissims del Fill de les seves complaences. 

Res més, dones, hauríem d'aiegir, per a complir la paraula dada, a aixo 
que ja portem escrit en aquestes planes, i sols ens mancaria d 'invitar a refle
xionar sobre la gloria i formosor ir:terior d'una anima co:1stituida m embre 
de Crist, quan per assolir aital dignitat - segons ad.,·erteix un Pare de l'Es
glésia grega - se li ha donada una nova nm:.:;enra de Déu, per mitja de l' Es
perit Sant qui ombreja a ~faria a !'hora de concebre el Primogénit de l'Al
tíssim, la Resplendor de la gloria de] Pare; no obstant, ens plau de fer assa
borir al s nostres lectors el testimoni e~oqüentíssim de c;o que ha s~1tit sem
pre l'Església de l'exceHencia i noblesa que ens comunica la ncstra incorpo
ració mística al Rei de la gloria. 

Ni un mot direm de part nostra; farem parlar només els Pares de l'Es
glésia i és ben cert que, sense fadiga de cap mena, podríem emplenar planes 
i més planes sobre aquesta materia: puix els passatges referents al nostre 
tema són tan copiosos, wbretot en la Patrología grega, que dubtem que hi 
hagi gaires aspectes de la vida de 1a gracia que els tinguin tan abundosos. 
Nosaltres espigolarem arreu de llurs obres qualques exemples i els copia
rem deslligats de tota metodització sistemat ico-doctrinal, servant únicament 
l'ordre cronologic. Creiem que ha d'ésser fortament colpidor i de gran profit 
per l 'aEima escoltar aqueix cantic immortal deis segles creients a la formo
sor de l'anima regenerada i ensems, com és natural , a J esucrist, autor i con
sumador de les nostres grandeses de l'ordre sobrenatural. 

Comencem per ÜRÍGENES, de les darreries del segle segon i comen«; del 
ten; (185-254): "El Crist es troba en cada;;;cun dels fidels, i per un. sol i per 
un mateix Crist, tants i tants d'efü esdevenen Crists ... tran,sf ormats a la um
blan(a d'Aquell qui és la imatge dd Pare " (186). "La imatge preciosa i pura 
del Fill de Déu, aquella que ha rebut tot sencer el segell d'aquest diví model, 
és l'anima de Jesús, aquesta anima que és tan conforme al Verb de Déu en 
totes les coses, c; ue no se separa gem de la seva semblarn;a. Per aixo, qui 
aspira al comble de la perfecció i de la bonesa, es traasforma necessaria
ment a la. imatge i semb!a1i(a d'aqttesta anima que és per exceHencia la imatge 
de Déu. Així és com el Crist, «;o és, el Verb subsistent en la naturalesa hu
mana, esd-.:vé el primogenit entre mo:ts germans" (187). 

SAN'l' 1\1Inonr (mort en 311): "Els qci són iHuminats (batejats) frrenen 
la fesomia i la imatge ... de Crist per tal com els ha estat itn.jwesa la imatge 
del V erb" ( r 88). 

(186) PG, 14, 202. 
(187) PG, 14, 114 
(188) PG, 18, 1.50. 
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S_'\NT ATANASI (295-373), !'apologista agosarat qui defensava en nom 
de tota l'Església la generació eterna:ment divina del Verb fet home contra 
la fo1Ea dels arrians, no dubta pas d'enlairar la dignitat deis membres del 
Cos mí;:;tic dient: "El segelJ [de l'E-sperit] deixa estampada en J'ini:na de]s 
cristians la imatge [del Fill unigenit de Déu], de tal faisó que qui és així 
segellat té la forma de Crist" (189). 

SANT CIRIL DE ]ERUSALEM (mort e:i 386) ve a dir-nos qne Ja transfi
guració lluminosa de Crist en el Tabor i l'esclat resplendent de la diada de 
la Resurrecció er_s pot clonar idea de la formosor de !'anima embellida per 
la gracia: "Vosaltres - diu - haveu estat batejats en Crist, vosaltres haveu 
revestit el Crist, vosaltres sou esde-vinguts semblants al Fill de Déu. Car 
aquell Déu, qui ens ha predestinat, ens i;a f et tornar d'una man.era sembla
bfr al Cos gturiós de Crist" (190). 

SANT BASILI (330-379): "Talment com els cossos ... transparents deve
nen lluminosos pels raigs del sol... així també ho devenen les animes que 
viuen de l'Esperit ... D ' aqui. prové lbr semblc.nra a.mb Déu" ( l 91 ). 

SANT GREGORI N AZIA:'.\cE (329-389): "Des del dia del Sant Baptisme, 
en e] qua! quedes plenament renoveEat... una sola imatge, la de fesucrist. 
se'ns és donada a tots" {r92) 

SANT GREGORI N1d: (335-394): Jesucrist "ha enlairat la humanitat de 
!'abisme d'una naturalesa carnal a la participació de les seves propietats di
vines'' ( I 93). 

SA~T A)1BROS (340-397) s 'arrisC2. a dir que Déu el Pare veu en els cris
tians, com en imatge, al Fill seu, aquell Fill benamat, el qual, en frase de 
l'Escriptura, és formosíssim: "' ¿És que els homes - pregunta - poden ésser 
estimat.s de Déu, com el Fill en qui el Pare té ses complaences? Sí; el Fill 
Ji p]au per Ell mateix, empero nosaltres li som agradosos pel FilL Puix que 
aquells en els qrwl.s ·veu la irnatge del Fili seu. els reconeix com a Fills amb
amor de benvolenr;a" (194). 

SANT CRISÓSTOM (344-407), qui en el comentari ad Eph. asseg-"tra que 
els angels de) ceJ queden COID embada!its de Yeure Una anima embeJlida per 
la. gracia de Crist (r95), explicant al.; seus fidels el Christ1mi induistis de 
Sant Pau en la carta als de Galac:a, exclama : " T em'.u tots la mat~·ixa fi
gura ... /.(¡, de Cris!; aquell qui abans era escla:.i ... ara rumbeja la bellesa, no 
d'un angel ni d'un arcangel, .. . sinó la de Crist S enyor de cels i terra" (196). 

(189) PG, 26, 630. 
(190} PG, 33, w88. 
(191) PG, 32, 1:0. 
(192) PG, 36, 497. 
(193) PG, 45, 1224. 
l194.l De Fide, l. 5, cap. 4-
(195) PG, 62, 13. 
(196) PG, 61, 6s6. 
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SANT JtRO!\I (342-419): "L'Esperit ha estat aplicat a la nostra anima, 
com un segell diví, per tal de restablir ... la imatge que fou la glOria de la nos
tra naturalesa el primer dia de la creació" (197). 

SANT Accs'fí (354-430). És el Sant Pare qui més tresors doctrinals ens 
ha deixat sobre la gloria de Crist i la grandesa de la nostra incorporació 
mística. Donem-ne una senzilla mostra en la qua) ens parla de la nostra exal
tació esdevenidora: "Iam enim caelestis horno resurrexit et ascendit in cae
lum; cui per fidem nunc incorporamur, ut sit ipse caput nostru.11 ; membra 
autem ordine suo, seq_uantur caput suum, et quod praemonstrc .. tum est in ca
pite, tempore suo demonstretur in membris; modo autem hoc fide portemus, 
ut ad ipsam rem et speciem suo tempore veniamus. Sic enim alío loco dicit : 
si autem resurrexistis cum Christo, quae sursum sunt quae:-ite, ubi Christus 
est in dextera Dei sedens; quae sursum sunt sapite non quae super terram. 
Sicut ergo cum in nobismetipsis nondum surreximus, sicut Ci ristus in cor
pore, per fidem tamen cum Christo resurrexissse nos dicimur; ita únaginem 
caelestis honzinis_. id est, qui iam in caelis est, fide interim portare 1ws 
fobet " ( 198). 

SAN'l' C1 RIL o' ALEXA!\DRIA (mort en 444), qui tan pregonament impres
sionat estava deis tresors de gracia que tenim en Crist i qae ens dóna una 
supra mundanam pulchritudinem ( I 99), una formosor molt per damunt de 
les coses d'aquest món, escriu: "L'Esperi.t Sant en.s fa semblt:N'its a Crist, 
amb la gracia de la .santificació per tal que el Pare, -v·ei.ent .m 1w.i-altres la 
imatge del Fill uu, ens estimi" (200). " L'Esperit Sant tran.sforma, gairebé 
diríem, a sembfa•N(¡a Se'Z-U /es animes; els dóna una fesomi<J d.i:ufoa, cisella e·t& 
elles la únatge de la substancia regina de tata substancia" (201). "El Verb 
s'és fet un consemblant nostre ... per fer-nos con.semblants seus" (202 ) . 

Finalment, cap a les darreries del segle sete, el gran sistematitzador de 
la Teologia, SA!\T JoAN DAMASCE, ens deia: " S'és unit [Déu] a la natura
lesa humana per restmtrar en Crist ·i per Crist la gloria. áe fa i-matge i sem~ 
blan(¡a se'ua" (203). 

* * * 
Hem acabat la nostra tasca. De bon comenc; deiem qr.e el tema domi

nant d 'aquest estudi seria la gloria immensa de Crist en e! qua/, i pe! qual 
som regenerats a la dignitat excelsa de fills de Déu; deiem també que cer
cavem un punt d'albir enlairadíssim per contemplar a gratcient tot l'ordre so-

(197) Ad Eph. 4, 30. 
(198) PL, 39, 1621. 
(199) PG, 75, 1o88. 
(200) PG, 77, 617 .. . 
(201) PG, 74. 553. 
(202) PG, 74. 700. 
(203) PG, 94. no8. 
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brenatural des del qual compendríem més plenarnent la nostra condició en 
l'economia achtal de la Providencia divina. Ambdues coses hem procurat com
plir a mida de les nostres forces. Hem vist que Jesucrist, com diu Sant Gregori 
de :N"ii;;a, és el ÜO::'JINUS VIRTUTUM, qui mmr.di principatttm obtinu.it_. qui SUM

MA'l'IM OMNIA IN SE COLLEGI'l', qui in omnibus primas te1iet, qui pristinum 
in statum cuneta restititit ... és, en una paraula, EL REI DE LA GLORIA: IPSE 

EST Rtx GLORIAE (204). Jesucrist, dones, no és un aspecte de la santedat del 
cristia : J esucrist, gloriós i triom fant en el cel, és to ta la vida del cristia, és 
tota la seva santedat, és tota la seva gloria i grandesa. Heus aquí per que 
trnim la ferma convicció que tot el que es pugui dir en Teologia i Ascetica 
sobre la dignitat del cristia, separadament de la gloria de Crist deliniada en 
el Misteri de la nostra salut, són només veritats parcials, que encara que 
poden ésser de relativa eficacia en l'edificació deis fidels, estan mancades de 
la totalitat <le comprensió deis designis de Déu sobre la Redempció humana. 

Posats ara davant de Jesucrist, transformat per les glories de la seva 
Resurrecció i Ascensió, confortem el nostre esperit meditant la dita del gran 
Bisbe d'Hipona: Torus CHRISTUS ACCEPTURUS EST HEREDITATEM: TOTUS 

SECUNDUM HOMINEM, ID EST CAPCT ET CORPUS. MEMBRA ERGO CHRISTI SU

llUS, SPEREMUS HEREDil'ATEM (205). 

(204) PG, 46, Ó!)I. 
(205) PL, 38, 154 

Sarria, diada del ConPus CrrR1sT1, 1925. 
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