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L’experiència de Déu que té Jesús és 
absolutament singular, única. “Qui 
m’ha vist a mi, ha vist el Pare”, diu 

Jesús a Jn 14,9. Parla de tal manera de la 
seva relació amb el Pare, d’una intimitat i 
compenetració tal, que se’ns entrega com 
una relació incomparable, inaccessible per 
a nosaltres. Les criatures cerquem a les 
palpentes Déu i no sabem com anar cap a 
Ell. En canvi, Jesús sembla venir sempre 
del Pare i tornar cap a Ell com si mai no 
l’hagués deixat. Ell no ve de baix, com els 
seus germans els homes, que anem a la 
trobada de revelacions divines, sinó que 

Ell ve de dalt, del cel, i dóna testimoni del 
que ha vist i escoltat com un nen petit. I 
fins a tal punt s’identifica amb el Pare, que 
Jesús “és” la teofania mateixa; és a dir, 
que el qui el veu, l’escolta i el toca, veu, 
escolta i toca Déu. Tots els grans místics 
intenten purificar-se i ascendir cap a Déu, 
plens d’enyorament per unir-se a Ell, a l’in-
comprensible; en canvi Jesús es presenta 
com la mateixa unitat, una unitat diferent 
de la que es pot establir entre la criatura 
i el Creador. “El Pare i jo som una sola 
cosa”, “creieu-me: jo estic en el Pare, i el 
Pare està en mi”. Ell, Jesús, no es purifica 
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i ascendeix, sinó que descendeix innocent 
a la nostra impuresa totalment oblidat de si 
mateix per entregar-nos Déu; millor dit, per 
entregar-se tal com s’entén i tal com el que 
és, com la Paraula viva que el Pare diri-
geix al món i la missió del qual consisteix 
en ser el gra de blat que ha de morir pel 
món i així donar fruit. La seva unió amb el 
Pare és tan intensa, que mai no pot veure, 
escoltar, parlar o fer res per si mateix, sinó 
només a partir de Déu. El seu aliment és 
fer la voluntat del Pare, de tal manera que 
només diu i fa el que veu dir i fer al Pare. 
En la seva humilitat, que no reflexiona 
sobre si mateixa, ni cerca la seva pròpia 
glòria, Jesús acull sense reserves Déu i 
l’obeeix. ¿I de qui haurà après Jesús l’obe-
diència a l’amor sinó del seu Pare? Jesús i 
el seu Pare no només es volen i s’estimen, 
sinó que són l’Amor.

Doncs bé, el que és sorprenent 
d’aquesta unió de Jesús amb el Pare, 
i aquesta és la clau, és que no se l’han 
guardat per a ells sinó que ens l’han volgut 
manifestar per l’Esperit. L’experiència de 
Déu que viu Jesús, aquesta bogeria inau-
dita de la seva relació amorosa trinitària, 
no han resistit la “temptació” de comu-
nicar-la al món i d’introduir-nos en ella: 
però el que sorprèn a Tomàs, Felip i els 
apòstols de tots els temps, és que aquesta 
manifestació, aquesta comunicació, la faci 
Jesús de manera incomparable a partir de 
la pròpia humilitat, pobresa i simplicitat. 
Al que mai no ens acostumem els homes 
és a que Déu ens entregui el seu misteri 
de Santedat a través del despullament i 
buidament del seu cor; no com si Jesús 
s’hagués d’aniquilar a si mateix per dei-
xar pas a Déu, com a les grans religions, 
sinó, donant-se ell mateix a nosaltres com 
a aliment, com a “carn de Déu” (Ireneu) i 
introduint-nos així al misteri amorós trini-
tari. “Jo en ells, Pare, i tu en mi, perquè 
siguin perfectament u”. I és llavors quan 
només cal veure el Fill per veure també 

el Pare; ¡aquell al qui ningú pot veure!, 
és llavors quan només ens cal escoltar 
Jesús per escoltar Déu, més encara, per 
ser seus i estar en Ell. I com si no pogués 
passar-se sense nosaltres, Déu, l’inacces-
sible i incomprensible, se’ns fa accessible 
per mitjà del seu Fill i ens introdueix en el 
seu si. “Perquè allà on jo estic –diu Jesús– 
esteu també vosaltres”. Per això, perme-
teu que Déu us posseeixi d’una vegada, 
deixeu que Jesús ens entregui la seva 
experiència de Déu, no us resistiu a l’Es-
perit d’amor. Així, quan us vegin, veuran 
també la Trinitat.


