
22 de febrer – càtedra de sant Pere 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

EL POBLE DE DÉU 
Funció de la jerarquia 

per JOSEP M. ROVIRA BELLOSO  
 

Som en una institució que vol ser una comunió de fe i d'amor. Però, i la jerarquia? […] 

La paraula jerarquia —interpretada a la llum del concepte de jurisdicció— suggereix po-

der i domini. Benet XVI, papa i teòleg, ha negat recentment aquesta forma massa hu-

mana d'entendre la paraula jerarquia: no significa domini sagrat sinó origen sagrat d'una 

autoritat derivada de l'autoritat de Crist i emmotllada totalment en ella. Jerarquia vol dir 

que, en el Poble de Déu, juntament amb el Bon Pastor invisible, hi ha bons pastors visi-

bles que caminen obrint el camí, davant del poble, vers el Regne de Déu.  

Pere és el que en l'Església visible va primer com a bon pastor, obrint la marxa del 

poble de Déu vers el Regne del cel. Pere sap per on hem d'anar pel camí de la fe que 

actua per l'amor i porta al Regne. Aquest és el seu carisma, com diu Lluc 22,32: «Jo he 

pregat per tu, perquè no defalleixi la teva fe. I tu, quan t'hauràs penedit, enforteix els teus 

germans».  

El Concili Vaticà II, en un dels seus decrets més tradicionals caminava en el mateix 

sentit: «És una autoritat orientada al bé de les persones. "Cuida sobretot que cada un 

dels fidels sigui guiat en l'Esperit Sant a viure l'evangeli segons la pròpia vocació, a prac-

ticar una caritat sincera i d'obres, i a exercitar aquesta llibertat amb la qual Crist ens ha 

alliberat"».  

Crist, pastor suprem, ha donat al Col·legi Apostòlic unit al successor de Pere la missió 

de cuidar el Poble de Déu. De ser educadors en la fe, orientant, animant i sostenint la 

comunitat cristiana. Tot pastor ha de ser un mitjà eficaç a través del qual Crist estima els 

homes… els més febles, els petits, els senzills, els pecadors, per manifestar la infinita 

misericòrdia de Déu.  

Com veu en definitiva la jurisdicció Benet XVI? Diu: «L'opinió pública accentua en el 

mot jerarquia l'element de subordinació i l'element jurídic. Per això sembla que jerarquia 

contrasta amb la flexibilitat i la vitalitat pastorals i amb la humilitat de l'evangeli. Però 

aquest és un sentit mal entès del mot jerarquia, causat pels abusos de poder i per l'afany 

de fer carrera. L'opinió corrent és que jerarquia va sempre lligada al domini, però això no 

correspon al seu sentit veritable en l'Església ni a la unitat en l'amor de Crist».  

Jerarquia «no és res dels homes sinó que ve de Jesús, que pot configurar per la vo-

cació una persona perquè, plenament seguidora i serventa de Crist, pugui governar i 

guiar amb Crist. […] Ni tan sols el Papa no pot fer el que vulgui, sinó que és el custodi 

de l'obediència a la Paraula de Crist resumida en la Regla de la fe i en el Credo de 

l'Església, ja que la missió de Pere és conduir el Poble de Déu en una sola fe que actua 

per l’amor».  

«D'altra banda —continua Benet XVI— la jerarquia implica un triple llaç de comunió: 

amb Crist; amb els altres pastors; i amb els fidels confiats al Pastor. Comunió i jerarquia 

no són contràries; són una sola cosa: la comunió jeràrquica, segons la manera de fer de 

Jesús, que no és la del domini sinó la de l'humil i amorós servei del lavatori dels peus; 

no és la del triomf terrestre (dominador), sinó la del qui regna des de la Creu» (Benet 

XVI, dimecres 26-V-2010).  


