
8- JESÚS MÉS ENLLÀ DE L'ENCARNACIÓ. 
UNA DIVINITAT NO TEISTA 

Resum lliure. Analitzem aquests 17 punts i vegem quines conseqüències en surten 
 

1. “Estima els teus enemics”, probablement és la qüestió més radical que Jesús digué, juntament amb 
la paràbola del bon samarità. Robert Funk, director de «Jesus Seminar». 
 

2. No recordo cap moment en què Jesús no hagi estat important per a mi. Quan vaig ser consagrat 
bisbe, l’any 1976, entràrem a la catedral cantant: “Al nom de Jesús, tot genoll faci reverència”. Vull 
trobar resposta a la pregunta que el Nou Testament atribueix a Jesús: ”Qui diuen que som jo?”, i que 
Pere respongué: “Tu ets el Crist, el fill de Déu viu” (Mateu 16:15-16). És possible encara dir les mateixes 
paraules? Tenen flexibilitat per a nous significats? Les paraules canvien, com també la percepció de la 
realitat, fins i tot, de Déu. Podem avui captar l'essència de Jesús amb paraules del passat? Les 
respostes determinaran si cercam una reforma autèntica del cristianisme o si, enganyats i reprimits, 
intentam emmascarar-lo. Els riscos són grans. Si literalment no podem parlar de l’encarnació de Jesús, 
ni de la segona persona de la Trinitat, què podem dir d’ell, sempre relacionat amb la tradició? Amb 
quines paraules podem dir, com Pau: “Déu estava en Crist”? 

 
3. Quan començo a explorar la vida de Jesús, desvinculat de l'estructura teista del passat cristià, quedo 

enfortit i encantat amb una visió d’ell totalment nova. Trobo un nou retrat de Jesús que apunta al que  
ell anomena “Regne de Déu” (Cal evitar el sentit patriarcal; experts bíblics prefereixen dir “àmbit” o 
”univers”, més que ”regne”). Veig Jesús retratat com aquell que treu les barreres que separen unes 
persones de les altres. El veig convidant els seus seguidors a caminar sense por, més enllà dels límits de 
seguretat que sempre prohibeixen, bloquegen o neguen nostre accés a una humanitat més profunda. 
El veig com a eliminador de fronteres. Jesús sempre crida tothom a viure.  

 
4. En temps de Jesús, els jueus evitaven tot contacte social amb els gentils. Es trobaven separats per la 

circumcisió i pel règim d'alimentació; era una ordre de Déu, deien. Jesús, però, convidava a fer un pas 
més enllà d'aquesta frontera. Pau anuncia que en Crist “no hi ha jueu ni grec” (Gàlates 3:28), Marc 
col·loca un centurió gentil al peu de la creu (Marc 15:39), Mateu comença la història de Jesús amb uns 
mags gentils i l’acaba proclamant, “Anau a totes les nacions” (Mateu 28:19). Lluc presenta el moviment 
cristià passant de Galilea a Jerusalem i després a Roma. El cristianisme, en els seus orígens, fou radical, 
transformador i demolidor de barreres socials i religioses, construït sobre el missatge evangèlic de 
Jesús. Aquest continua essent avui el seu missatge radical.  
 

5. Els prejudicis són una tècnica de supervivència requerida per l'egocentrisme. Jesús convida a rompre 
aquest vincle i entrar en l'experiència d’una humanitat no tribal sense barreres. El símbol màxim del 
prejudici jueu del segle primer fou el samarità. Quan els jueus viatjaven de Galilea a Jerusalem, feien 
un recorregut més llarg passant pel desert per no travessar territori samarità. Tot i que la Torà, llei de 
Déu, exigia que les necessitats humanes tinguessin prioritat sobre qualsevol altra qüestió, tant el 
levita, servidor del Temple, com el sacerdot, sacrificador d’ofrenes, passaren de llarg i no van atendre 
el necessitat; qui l’atengué fou el samarità. Aquesta paràbola és un desafiament al pensament  
característic del judaisme del segle primer perquè convida a superar prejudicis i viure una nova 
humanitat. 

 
6. Amb diferents narracions els antics escriptors dels evangelis volgueren captar el significat de 

l'experiència del Crist, sempre mostrat com la presència de Déu que crida els seus seguidors a 
esdevenir plenament humans, tot obrint les escletxes fosques on s'amaguen els prejudicis. Avui 
seguim carregant altres prejudicis al cor; per a alguns poden estar lligats al color de la pell; per a altres 
a la manera d'adorar Déu, com també a l'orientació sexual, diferent de la majoria. Per ser deixebles de 
Jesús estam obligats a atendre la veu del Mestre, abandonant nostres prejudicis i estereotips i 
caminant més enllà de temors distorsionats per entrar en una nova humanitat totalment lliure.  

 



 
 

7. La figura de Jesús ens desafia a contemplar primerament la humanitat, i després a observar que les 
diferències –com masculí i femení, gai i heterosexual, blanc o de color– són només categories que 
mostren com la humanitat està organitzada. Aquestes divisions no reflecteixen ruptura i pecat, sinó 
més aviat la gran riquesa de ser totalment humans. A l'evangeli de Joan, Jesús conversa amb una dona 
samaritana. Els homes jueus no conversaven amb dones a llocs públics, però Jesús ho feia i el seguien  
dones deixebles. Maria Magdalena fou persona clau en les activitats de Jesús, tot i que l'Església 
posteriorment destruí la seva reputació, transformant-la en prostituta. Malgrat l'homofòbia actual  
dins l'Església cristiana, cal recordar que Jesús mai no pronuncià paraula contra l'homosexualitat. Ell 
sempre defensà els membres marginats de la societat i les víctimes de prejudicis sexuals. Si aleshores 
s’hagués conegut la naturalesa i l'origen de l'homosexualitat, com sabem avui, sens dubte Jesús 
s’hagués pronunciat. Ell sempre ens crida a esdevenir un nou ésser, a entrar en una humanitat sense 
barreres, a ser portadors de Déu per als altres. 
 

8. La vida de Jesús el retrata acostant-se sempre als qui el sistema religiós rebutjava. Abraçava els 
leprosos, considerats intocables per la tradició religiosa. Va permetre ser tocat per una dona 
crònicament menstruant, qui per les lleis religioses era impura. Rebutjà observar el dia sagrat del 
dissabte quan entrava en conflicte amb les necessitats humanes. Convidà Mateu, considerat impur per 
treballar per als romans cobrant impostos, a formar part del grup dels Dotze. No volgué condemnar la 
dona adúltera a morir apedregada, com manava la Llei. El missatge de Jesús fou capacitar les persones 
per entrar en la plenitud d’una nova humanitat. Jesús entenia que Déu no pot ser confinat dins els 
límits dels nostres sistemes religiosos; Déu, més enllà del teisme, no pot quedar limitat per credos 
humans. Aquesta percepció ens ha de permetre caminar cap a un futur ecumènic radicalment diferent, 
un pas més enllà de qualsevol símbol religiós. El Déu que és “fonament de l'Ésser” no pot ser amarrat 
per res, ni tampoc per les nostres reivindicacions religioses.  

 
9.  Jesús entenia que l’objectiu de tot ésser humà no és només sobreviure, sinó assolir la plenitud que 

com a ésser li pertoca. El que és crucial no és el camí que recorrem individualment, sinó el destí que 
comunitàriament cercam. Com a cristians, observem Jesús, situat al centre de la tradició de fe, no amb 
antics motlles teistes, sinó des d'una nova comprensió de la divinitat. La creu no representa un sacrifici 
que necessita un déu sanguinari; revela l'amor present en la vida de Jesús. Res no podia destruir la vida 
que ell posseïa; el seu retrat, descrit a l'evangeli, el manifesta com a donador de vida als altres, fins i 
tot amb la seva mort. 

 
10. En tots els aspectes de la vida hi ha l’estimació. És perceptible ja en la protecció que els animals 

donen a les seves cries. L'amor es manifesta quan va més enllà de fronteres segures. Ens crida a existir. 
Ha de ser compartit; si no ho fa, deixa de ser amor. L'amor ens uneix en comunitats cada cop més 
grans. L´amor genera i intensifica vida; és sagrat. Romandre en l'amor és romandre en Déu. Quan 
veiem algú que estima, podem dir: “Déu és present en qui estima”. L'amor ens permet transcendir 
nostres límits. Ens allibera perquè ens puguem donar. Així trobo Jesús: en l’amor. 

 
11. La vida humana no necessita cap rescat diví. El que necessitam és una vida oberta, lliure i plena 

d'amor que puc trobar en Jesús de Natzaret. Amb ell em sento cridat a una nova manera de ser i de 
viure una humanitat sense fronteres, Així estava Déu en Crist. Per tant, Jesús revela la font de l'amor i 
ens crida a entrar-hi. Vida i amor són manifestacions de l’ésser. “Sigues tot el que puguis ser”, ens diu. 
Quan algú està en la possessió del seu ésser, té llibertat. La persona que té “el coratge de ser”, ni 
s’enalteix pels elogis, ni s’empobreix per les crítiques. Ser no és quelcom que fem; és el que som. 

 
12. Jesús ens pot relacionar amb quelcom més enllà de nosaltres mateixos. Filòsofs i teòlegs, a través 

dels segles, han cercat Déu, “en qui vivim, ens movem i existim”, com a “fonament de l'Ésser”; 
seguidament han trobat en Jesús la persona que es dona lliurement al servei dels altres. La narració 
de la passió de Jesús exposada en els evangelis no és una història literal, sinó una intent 
interpretatiu midràssic de narrar el drama de la crucifixió sobre el teló fons de textos bíblics del 



Primer Testament (Zacaries 9:14, Salm 22, Isaïes 53) No són memòries de testimonis oculars; els 
evangelistes ofereixen un retrat sense fer servir una màquina fotogràfica. Tracten de captar 
l'essència de l'ésser d'aquest Jesús que revela el “fonament de l'Ésser” i crida a entrar-hi. 

 
13. Arribam a una nova manera de parlar del Crist. A través de  Jesús podem percebre el “fonament de 

l'Ésser”; tocar la profunditat de la vida, experimentar la qualitat incondicional de l'amor. Podem dir 
que Jesús és el mitjà, el canal pel qual es rep el missatge de Déu. Jesús no és Déu, és la paraula de 
Déu. 

 
14. No hi ha diferència essencial entre Déu i la seva paraula; ni entre el “fonament de l'Ésser” i l'ésser de 

Jesús; entre la “font de l'Amor” i l'amor de Jesús; entre la “font de la Vida” i la vida de Jesús. 
Escoltam la pregunta: “Qui diuen que som jo?” i responem amb les paraules antigues novament 
enteses: “Tu ets el Crist, el Fill de Déu viu” (Mateu 16:16). Aquells que veuen Jesús, veuen també Déu 
(Joan 12:45). Aquesta conclusió ho abasta tot. No defineix Déu com un ésser sobrenatural extern, 
encarnat en Jesús humà a través de naixement miraculós. No retrata Jesús com aquell que va fer 
coses que només Déu podia fer, com sortir viu del sepulcre tres dies després de mort o desafiar la 
gravetat i ascendir al cel.  

 
15. Podem deixar de banda les estructures teistes sense abandonar l'experiència que les generà. 

L’esperança d'una reforma es fonamenta en aquesta distinció: Déu és la “font de la Vida”, exaltada 
quan vivim plenament. Déu és la “font de l'Amor”, exaltat quan estimam en abundància. Déu és la 
base de l'existència, “font de l’Ésser”, exaltat quan tenim el valor d'existir o capacitat d’esdevenir el 
que podem ser. Jesús és una porta d’entrada, un canal obert, és Déu present. La plenitud de la vida 
de Jesús revela aquestes tres “fonts” de vida, amor i existència. Per això, Jesús és el centre de la 
meva vida. Per això l’anomeno “el meu Senyor” i em considero cristià, però un creient que no viu 
encadenat al passat teista. 

 
16. Permeteu-me ampliar fronteres amb Buda, Moisès, Elies, Isaïes, Krishna, Mahoma, Confuci, Julià de 

Norwich, Caterina de Gènova, Hildegard von Bingen, Rosa Parks, Florence Nightingale, Mahatma 
Gandhi, Martin Buber, Thich Nhat Hanh, Dag Hammarskjol... o qualsevol persona que condueixi la 
seva vida, el seu amor i la seva existència cap a l'altre. Aleshores aqueixa persona és també per a mi 
“paraula de Déu encarnada”. És una invitació a entrar a laplenitud de vida, amor i existència, a 
participar d’una humanitat sense fronteres. 

 
17. Jesús sigui sempre el model on mesurar la presència de Déu en qualsevol persona. Déu, que és vida, 

amor i existència, no pot quedar amarrat als límits de l’antiga tradició cristiana. Jesús és el camí cap 
a Déu. Tan de bo, tothom pugui viure profundament la seva humanitat i arribi a Déu i l'Església  posi 
sempre en pràctica el que Jesús visqué i ensenyà. 

 


