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EL MISTERI DE L’ENCARNACIÓ  DE  JESÚS    i 
EL SEU MISTERI PASQUAL   (3) 

 
 
 
El misteri de l’encarnació 
 
Aquesta  és la gran notícia i la immensa joia del Nadal cristià: en Jesús, Déu ha assumit la 
nostra carn mortal, ha compartit la nostra vida quotidiana, les nostres penes i els nostres 
goigs, els nostres plaers i les esperances, i s’ha fet un dels nostres en tot, llevat del pecat.  
 
Així, com afirma el Concili Vaticà II, Jesucrist “ha treballat amb mans humanes, ha pensat 
amb intel·ligència humana, ha actuat amb voluntat humana, ha estimat amb cor 
humà”(GS 22). 
L’encarnació fou efectivament “per nosaltres els homes i per la nostra salvació”, però Déu 
s’hauria pogut encarnar igualment també si no hagués existit el pecat. Aquesta convicció 
teològica manifesta que la creació és obra de la Trinitat i del paper del Fill com a sentit i fi 
de la creació (Col 1,16-17; 1Co 8,6; Ef 1,3-6). Més enllà de la realitat històrica del pecat i 
de la necessitat de la redempció, aquesta visió deixa entreveure l’estreta familiaritat que, 
per pura gràcia,Déu ja havia projectat sobre la creació. No ha estat pas per casualitat que 
aquesta familiaritat entre les criatures i el Déu u i tri hagi estat percebuda i cantada, 
sobretot per st. Francesc d’Assís i pels seus seguidors. 
 
Déu va voler que Jesucrist tingués una veritable mare humana, però només havia de tenir 
ell per pare. Així donava vida a un nou inici que no depenia d’un esforç humà sinó només 
de Déu. En aquest sentit “la virginitat de Maria no és una representació mitològica 
superada, sinó un element fonamental de la vida de Jesús. Ell va néixer d’una  
dona, però no tingué un pare humà.  
 
Jesús és un nou inici del món, fonamentat des de dalt per Déu”.  “Maria va ser molt més 
que un instrument passiu de Déu; l’encarnació de Déu va esdevenir-se també per mitjà 
del seu consentiment actiu”.  
Per això, a més de Mare de Déu, Maria és model de fe i de vida al servei del projecte de 
salvació de Déu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El misteri pasqual 
Aquest apartat constitueix l’Evangeli, la bella notícia, el primer anunci cristià, que els 
apòstols comunicaren a tot el món. En ell hi ha el poder de l’Esperit Sant de suscitar la fe 
per mitjà de la conversió a Jesús, reconegut Fill de Déu i Salvador(Ac 2,14-39); 1Co 1,21). 
Aquest primer anunci en la seva brevetat i simplicitat, conté en germen el misteri pasqual, 
és a dir, la Pasqua de Jesucrist, el seu pas de la mort a la vida, que els cristians celebrem 
en cada Eucaristia. Això constitueix el nucli de la vida cristiana. Així com el poble d’Israel 
fou alliberat de l’esclavatge d’Egipte per a passar a la llibertat de la terra promesa, 
igualment Crist, a través de la seva passió, mort, resurrecció i el do de l’Esperit Sant, 
allibera de l’esclavatge del pecat i del poder de la mort, regenera i guareix la rel del nostre 
egoisme, fa possible una nova i autèntica capacitat d’estimar i divinitza els creients fent-
los partícips gratuïtament de la seva naturalesa divina. 
 
El Pare ha enviat el Fill assistit per l’Esperit Sant per tal de realitzar, per amor, l’obra de 
rescat de la humanitat. Tot el dolor que el Fill ha d’afrontar deriva del pecat humà i de les 
seves conseqüències; de cap manera es tracta, per exemple, d’un càstig que el Pare, 
com a jutge, imposa des de fora. Crist, representant la humanitat sencera, en un acte 
d’obediència filial al Pare, expia, en el sentit que assumeix(pren sobre si mateix) per amor, 
el mal que és conseqüència dels nostres pecats. És Déu mateix el qui, per amor, en Crist 
repara els vincles trencats i reconcilia amb ell mateix la humanitat perduda. 
L’Església creu que, segons els testimonis recollits en el Nou Testament, el cos de 
Jesucrist –que ha experimentat realment la mort – no sols ha tornat a la vida, sinó que 
també ha entrat en la dimensió de Déu, havent estat plenament “crucificat”, o 
“espiritualitzat”, és a dir, totalment impregnat, ungit de l’Esperit Sant. Per això, i amb total 
realisme, podem dir que Crist ha vençut la mort i que, en la seva resurrecció i en el do de 
l’Esperit Sant, tenim la garantia de la nostra resurrecció. D’aquí ve que la joia i l’esperança 
entrin en la història de la humanitat amb una força i una radicalitat totalment noves”. 
 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 12, 38-44 
 
Conocemos el dicho popular:”Quién a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”. Es 
el buen criterio por el que se guían muchas de las relaciones en la convivencia diaria, 
especialmente en los momentos de decisiones comerciales, profesionales e incluso en 
acciones sencillas que puedan lucir aquellos que las realizan. Estos aún siendo incapaces 
pueden resaltar como importantes ejecutores. 
 
Choca el espíritu del evangelio que resalta la sencillez si, además, está revestida de la 
sinceridad y de la verdad. 
Jesús no pide heroicos en la vida, sino que la fuerza del Espíritu radica en el corazón para 
hacerlo grande, generoso y fuerte en la honradez y en la autenticidad de las obras que 
cada uno realice, ya sean estas grandes empresas o simplemente atención a los demás y a 
las circunstancias, en la vida cotidiana i social. 
 
El evangelio ridiculiza las actitudes de los maestros de la Ley que buscan los primeros 
puestos tanto en el actuar como en sus rezos públicos, pero olvidan la honradez y la 
humilde verdad de no abusar de los demás y de actuar sin hipocresía. 
El árbol al que se han arrimado les parece que es el que los dignifica, pero ya que es su 
propio interés i egoísmo, para Jesús resulta totalmente denunciable y despreciable. 
 
Como contraste la presentación de la pobre viuda, que da poco pero es todo, su 
generosidad humilde es ensalzada por Jesús. Nadie sabe lo que da, pero Dios sí porqué 
sale de su corazón el darlo todo y sin ostentación, que es lo que Dios valora. Estos son 
valores de su Reino. 
 
Por tanto, la verdad, la humildad, la generosidad son valores que deben estar presentes en 
todo el obrar como cristianos y como comunidad eclesial porqué la grandeza debe estar en 
la intención, en el cómo se hace y no en el aplauso de los que te puedan rodear. Este debe 
ser el árbol al que nos debemos arrimar y que solo  o mantiene vivo  el Espíritu del Señor.                         
                                                                                                                         R. LLeda 
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Venda al despatx parroquial. 
falta per al Banc d’aliments 

Hace falta para el Banco de alimentós 
 

 
 
 

  
POTS DE CIGRONS CUITS                            BOTES DE GARBANZOS  COCIDOS 
POTS DE MONGETES CUITES                      BOTES DE JUDIAS  COCIDAS 
POTS DE LLENTIES CUITES                         BOTES DE  LENTEJAS  COCIDAS 
OLI                                                                   ACEITE 
LLAUNES DE TONYINA                                 LATAS DE ATÚN 
LLAUNES DE SARDINES                               LATAS   DE  SARDINAS 
LLAUNES DE TOMÀQUET TRITURAT          LATAS DE TOMATE TRITURADO 
LLET DESNATADA                                         LECHE DESNATADA 
PASTILLES PER FER SOPA                          PASTILLAS PARA HECER SOPA 
LLET CONDENSADA                                      LECHE CONDENSADA 
CARTRÓ DE BROU                                         CARTON DE CALDO 
GEL DE  BANY                                                GEL  DE BAÑO                                                     
DETERGEN PER RENTAR ROBA                  DETERGENTE PARA LA ROPA 
SABÓ PER RENTAR PLATS                          JABÓN PARA LAVAR PLATOS 
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