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El primer que cal dir és que el missatge 
de Jesús és una Bona Notícia, una font 
d’alegria, sobretot per als desvalguts, 

per als malalts, per als pobres... Jesús ve a 
alliberar, consolar, guarir (Lc 4,18).

El Sermó de la Muntanya, síntesi del 
missatge de Jesús, comença amb una pro-
clamació de Felicitat: “Feliços els pobres, 
els qui passen fam, els qui ploren...” Per 
què? Perquè Jesús ve a guarir-los, a ali-
mentar-los, a consolar-los. Jesús es va 
passar els anys de la vida pública guarint 
malalts, alimentant afamats i compadint-se 
dels sofrents. El nucli de la Bona Notícia és 
que Déu, en Jesús, ha vingut a consolar 
el seu poble, a alliberar-lo, a guarir-lo, a 
restaurar-lo des de dins.

Un aspecte important de la seva 
missió és que ve a retornar la dignitat als 
marginats per motius religiosos (dones, 
infants, pecadors, malalts...). És una bona 
ironia que els primers en rebre l’anunci del 
naixement del Messies siguin els pastors, 
persones marginades religiosament perquè 
per la seva professió no podien acomplir la 
llei ni anar mai a la sinagoga...

Un tret característic de Jesús és que 
resumeix la Llei i els preceptes que havien 
d’acomplir els jueus a l’amor a Déu i l’amor 
al proïsme1. I dibuixa com és l’amor cris-
tià en les paràboles del Bon Samarità (Lc 
10,25), del Fill Pròdig (Lc 15,11), dels obrers 
d’última hora (Mt 20,1), amb la seva com-
passió davant la vídua de Naïm (Lc 7,11), 
amb la seva actitud davant la dona adúltera 
(Jn 8), al rentament de peus (Jn 13)...

1. Cal tenir en compte que, en temps de Jesús, 
els jueus havien de complir 613 manaments, 
d’aquí la pregunta sobre el manament més 
important (Mt 22,36).

I ho completa dient que hem de perdonar 
sempre, setanta vegades set (Mt 18,22) i 
hem d’estimar els enemics (Mt 5,45) i fer 
bé als qui no ens estimen (Lc 6,27). Jesús 
repeteix sovint la frase d’Osees: “Misericòr-
dia vull i no sacrificis” (Mt 9,13). I, més tard, 
la carta de sant Jaume ho resumirà dient: 
“La religió pura i sense taca als ulls de Déu 
Pare consisteix en això: ajudar els orfes i 
les vídues en les seves necessitats” (Jm 
1,27). Per a Jesús l’amor concret a l’altre 
és el criteri d’autenticitat de la fe.

Un altre aspecte característic de la Bona 
Notícia de Jesús és que Déu ens ha fet 
fills, que no som jornalers que van a salari, 
sinó que som de la família de Déu i estem a 
casa. I si som fills, som hereus. Hereus de 
què? Doncs hereus del Cel (Rm 8,17), per 
la seva immensa generositat i no pels nos-
tre mèrits. En tenim una mostra en el Bon 
Lladre (Lc 23,42) i el Banquet de Noces 
dels pobres (Lc 14,16).

Lligat amb això hi ha la increïble i boja 
sobreabundància de l’amor de Jesús. “De 
la seva Plenitud hem rebut gràcia sobre 
gràcia” (Jn 1,18). Ho comprovem en la 
seva convidada a casa de Zaqueu (Lc 
19,1), a la multiplicació dels pans on es 
recullen dotze coves de les sobres, o a 
les noces de Canà on converteix set cents 
litres d’aigua en vi del millor.

El perdó incondicional i la misericòr-
dia infinita de Déu formen part també 
d’aquesta sobreabundància. Ho veiem en 
el perdó que Jesús demana al Pare per 
als qui l’estan crucificant: “Pare, perdona’ls 
perquè no saben el que fan” (Lc 23,34), i 
en les aparicions del Ressuscitat, on no hi 
ha ni un retret ni un tirar en cara res, sinó 
que refà la comunió de taula i l’amistat que 
els apòstols havien trencat (Jn 21).
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Jesús insisteix de moltes maneres que 
la gràcia és gratis, que no depèn dels nos-
tres mèrits, sinó de la seva sobreabundant 
generositat. Déu és amor i no pot fer altra 
cosa que estimar, encara que no l’estimin...

Una altra característica de la fe cristiana, 
potser la més original, és que pel fet que 
Déu es fa humà en Jesús, tot el que és 
humà pot ser camí per a trobar Déu. Ja no 
són imprescindibles els temples per a tro-
bar-se amb la divinitat sinó que “entre los 
pucheros anda el Señor”, gràcies a Jesús 
que va passar trenta anys de la seva vida 
vivint com un treballador al si d’una família 
normal, la vida quotidiana, amb les seves 
feines i les seves relacions són lloc d’en-
contre amb Déu, especialment la relació 
amb els pobres (Mt 25,31).

Un tret molt típic de Jesús, en la línia de 
tota la Història de la Salvació, és la llei de 
la petitesa2. “I tu, Betlem Efrata, petita per 
a figurar entre els clans de Judà” (Mi 5,1). 
Maria de Natzaret, Josep, els apòstols, els 
seguidors de Jesús són escollits d’entre els 
petits, els pobres, els que no compten... I el 
Regne de Déu es compara amb la llavor de 
mostassa plantada que creix i al llevat que 
una dona amaga en la pasta i la fa pujar.

I, lligat amb això, el seu estil de messia-
nisme: “...No trencarà la canya esquerdada 
ni apagarà el ble que vacil·la...” (Mt 12,20; 
Is 1,22). Estil ben resumit en el relat de les 
temptacions (Mt 4): no a la miracleria, no a 
l’espectacularitat, no al poder... Jesús és el 
Messies pobre, humil, crucificat...

Finalment, Jesús s’adreça a Déu com a 
Pare (Abbà) amb una intimitat i confiança 
inaudites. I ens mostrarà que el Déu cristià 
és una relació d’Amor entre el Pare i el Fill, 
que anomenem Esperit  Sant. A aquesta 
relació Jesús ha vingut a convidar-nos a 
participar gratuïtament, com qui convida a 
un Banquet (Lc 22,30).

Tot plegat és com qui troba un tresor 
amagat en un camp i, ple d’alegria, se’n va 
a vendre tot el que té per comprar aquell 
camp (Mt 13,44).

Els cristians som uns afortunats!

2. Cf. Joseph RatzingeR, “Introducción al Cris-
tianismo”, Ed. Sígueme 1970, p. 221.


