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«Allò que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, allò que les nostres 

mans han palpat referent a la Paraula de la vida» (Jo 1,1). Aquesta confidència re-

sumeix molt bé l'experiència de Joan. En la vida de Pau hi hagué un abans i un des-

prés: d'impostor, Jesús es convertí per a ell en el seu Senyor. Joan no conegué 

aquesta ruptura. Durant molts anys, fou l'amic d'un home, d'un profeta, en qui a poc 

a poc reconegué Crist. Després de la passió, descobreix meravellat que el seu amic 

era el Fill de Déu, és el Fill de Déu!!! I aquesta és la paradoxa del Jesús de Joan: és 

un ésser humà que es pot veure i tocar, però en ell, amb els ulls il·luminats per l'Es-

perit, es percep et misteri inaudit del Verb, del Fill de Déu,  

El Jesús de Joan és molt humà; té el nostre cos i la nostra psicologia. Cansat, 

s'asseu al brocal del pou i demana aigua a una dona desconeguda (4,6ss.); té un 

lloc on pot allotjar una nit els seus amics (1,38; 3,2); té amics: Llàtzer, Maria, Marta 

(11,12); sap quina cosa és el neguit i plora pel seu amic Llàtzer (11,33-35); acut a les 

festes (2,1); és capaç d'enfadar-se i tirar per terra les taules dels venedors (2,15).  

Com a bon psicòleg, coneix el cor humà (2,25). Infinitament respectuós envers els 

altres, pot evocar amb la samaritana la seva vida lleugera sense que ella se senti 

jutjada, i molt menys, condemnada, com la dona adúltera. És algú capaç de revelar a 

un ésser, encara que sigui pecador, el millor de si mateix.  

Podem intentar de fer-li un test difícil, de personalitat: per a qualsevol pregunta 

que se li faci. Jesús només té una resposta: D'on véns? —Del Pare. On vas? —Al 

Pare. Què fas? —Les obres, la voluntat de Pare. Què dius? —Res sobre mi mateix, 

sinó allò que he vist en el Pare… Més que raonaments abstractes sobre la Trinitat, 

aquest test ens introdueix en el cor del misteri de Déu. Jesús és alhora totalment 

lliure, perfectament ell mateix, però també és totalment relació amb el Pare, cap al 

Pare (1,1).  

Des de sempre amb el Pare, Paraula i Saviesa de Déu, Jesús coneix el seu secret 

i ha vingut a fer-nos-el conèixer. El Crist de Joan és, abans que tot, el qui revela el 

Pare. I ho fa amb les seves paraules, però sobretot amb els seus signes, els seus 

miracles, les seves accions, la seva manera de viure (14,9). El revela donant-nos 

l'Esperit que brolla del seu costat obert, l'Esperit encarregat de conduir-nos a la veri-

tat sencera.  

Jesús pot revelar Déu perquè ell mateix és Fill de Déu. La fórmula «Jo sóc», rara 

en els sinòptics, és freqüent en llavis del Jesús de Joan, i fins és emprada quatre 

vegades de manera absoluta. Correspon al nom mateix de Déu: Jahvè.  

Vingut en la nostra carn, Jesús és tot el que és per a estar al servei del creient: és 

el pastor que dóna la vida per les seves ovelles, és la llum, la resurrecció i la vida… 


