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L’article que presentem en aquest fragment ens pot arribar 
a sorprendre. Si el recitem habitualment podem arribar a 
perdre la forta càrrega de significat que aporta. 
 
Jesucrist, que el mateix Credo ens el defineix com «Fill uni-
gènit de Déu», «Llum resplendor de la  llum» ens deixa 
sorprendre, per la voluntat del Pare, i davalla del cel per a 
fer-se un de nosaltres. Dit així, el primer que podem pensar 
és l’enorme escàndol que significa que un Déu totpoderós 
«s’embruti les mans» d’aquesta manera. Com podem pen-
sar que Jesucrist, «Déu vertader nascut del Déu vertader» 
deixa la seva bona vida per venir aquí? 
 
Estem davant d’un projecte salvífic de Déu ple d’amor i de 
generositat. L’encarnació no és només un «donar la cara» 
per l’ésser humà, sinó la constatació clara que «Déu és 
Amor» (1 Jn 4, 8) i aquest lliurament de Jesucrist en vida i 
en mort és una invitació fraternal a donar la vida pels altres 
i a descobrir en els altres el rostre de Déu. «Us ho asseguro: 
tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, 
a mi m’ho fèieu» (Mt 25, 40) i a estimar en desmesura sen-
se seguir els judicis i prejudicis nostres: «Estimeu els vostres 
enemics, pregueu pels qui us persegueixen» (Mt 5, 43). 
Perquè seguir Jesucrist vol dir comprometre’s a tres grans 
nivells: ser testimonis de Ressurrecció, compromís en la 
construcció del Regne de Déu i veure en els altres el ser 
rostre. 
 
Jesucrist, des de l’encarnació, assumeix i fa seva la voluntat 

del seu Pare. No és un davallar del cel amb glòria i majestat,     



»
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ans el contrari, és un encarnar-se en una humanitat conscient, 
soferta i perenne. El Credo ens convida a entendre que 
aquesta encarnació és possible malgrat «la mateixa naturale-
sa que el Pare...» Déu fet carn viu en plenitud la seva huma-
nitat però sense pecat de cap mena. Això no vol dir, tanma-

teix, que no hi hagi dubtes, reflexions, 
dificultats i moment de terrible pati-
ment i angoixa: «Pare, si ho vols, 
aparta de mi aquesta copa»(Lc 22, 
42),  però també una voluntat fidedig-
na de seguir el camí marcat per Déu 
«però que no es faci la meva voluntat, 
sinó la teva..»(Lc 22, 42). 
 

En l’encarnació tot allò profà esdevé sagrat. I això és possible 
perquè tota petjada, missatge, obra de Jesús se situa en 
aquesta realitat salvífica. Quan parlem que Déu s’ha fet carn 
estem fent palesa la bona notícia. No veieu que la vinguda de 
Jesús és la superació de la història de la humanitat? Jesús és la 
constatació que Déu ens acompanyarà per sempre i que mai 
ens abandonarà. El Jesús infant, que es farà home i morirà per 
tots nosaltres és la prova més fidel i irrefutable de l’amor del 
Déu Pare envers nosaltres. A què esperem nosaltres per a ser-
li fidel en l’Amor? 
 
A què esperem a dona 
resposta als reptes de 
l’avui? Davant la injustí-
cia, l’opressió, l’individua-
lisme, l’exclusió social, la 
insolidaritat, ...? Com visc 
la justícia, la caritat, el 
perdó, l’escolta, el respec-
te, l’ajuda...? 
 
I no oblidem que Jesucrist també ens desvetlla el do de la vida. 
La vida és un tresor i un do de Déu. No el podem malvendre, ni 
malbaratar. Cal aprofitar-lo cercant un vida en plenitud.  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mt+25%2C+31-46&id24=1&pos=0&set=15&l=ca15&l=ca
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Si se t'amaga el somriure 
quan algú el necessita. 
O si la mandra t'empeny 
a viure de cara endintre. 
No ho dubtis, no! 
que hi ha quelcom més que tu, 
que tu pots escoltar: mira al voltant, 
trobaràs que tot tu pots admirar. 
 
LA VIDA ÉS PER ALS ALTRES  
O BÉ NO ÉS (2) 

 
Si et sents tocat per les penes 
que no et deixen ser lliure, 
o si les teves tenebres et viuen la vida. 
Pensa en el bo que Déu ha posat en tu 
per a poder-ho donar. 
No pots negar que del que tu tens, 
sí!, tots n'estem necessitats. 

Com entenc Jesucrist, fill de Déu i alhora home?  

Déu és amor? Com es manifesta aquest amor? 

Com sóc fidel a Déu, des de l’amor? 

De quina manera puc fer meu el pla de salvació de Déu per a 

la humanitat?  

La vida en plenitud només es pot assolir des de l’evangeli i el 
compromís amb el Jesús Crucificat. Hi ha moltes maneres de 
viure, moltes maneres de fer el camí de la vida. Però només 
una ens pot portar a la felicitat, i la trobada amb Déu, llar de 
principi i final de tots els temps. 

Posa't en marxa i camina, 
no miris enrere, 
i no aferris el cor en les 
coses que deixes. 
Fixa els teus ulls en Déu,  
que t'està estimant. 
El tens al costat.  
Deixa't a tu: 
tens una festa aquí,  
no te la passis plorant. 

 

arrels.  



També vosaltres sereu testimonis (Jn 15, 27) 

Em desvetlles amb un gest i aquesta llum, 
les angoixes les adorms des de la mar. 
I ara al riure tu t’inventes l’Univers.                
quan jo visc també tu et sents ben viu. 
 
Tu treballes matinades en crear 
omples somnis navegant i en dormir 
ens bressoles quan el sol torna a la llar 
la teva veu la sent la teva Terra. 
 
I JO EN LA IMMENSITAT ET MIRO, 
I JO, LA PETITESA, ET CERCO 
I PASSA RERA PASSA  
ESTIC CREIENT EN TU. (2) 
 
He llegit a tots els llibres que tu ets Déu 
de la força, la clemència i el poder 
que tu et venges ple de fúria i la veu 
ens portarà justícia a aquesta Terra. 
 
En mirar-te veig un home i no res més 
que ha volgut viure tan pobre  
com tothom. 
Home lliure i de l’odi el vencedor. 
El triomfador del mal i de la mort. 
 
I JO VOLDRIA COMPARTIR-TE, 
DELS TEUS SOMRIURES 
IMPREGNAR-ME 
I JO DAVANT LA CREU  
ESTIC CREIENT EN TU. (2) 
 
PER TU  SEREM D’AQUELLS QUE LLUITEN 
I DELS QUE VIUEN L’ESPERANÇA. 
QUE ENMIG DE TOTS NOSALTRES  
HI VISQUI AQUELLA LLUM. (2) 

«La gran tragèdia de la vida no és la mort.  La gran tragèdia de la vida és allò que deixem 
morir en el nostre interior mentre estem vius» Norman Cousins                                       

QUE ENS DEIXES EN ACOMIADAR-TE  
AMB LA PRESÈNCIA RENOVADA 
PER TAL QUE NO OBLIDEM  
L’AMOR I EL PERDÓ. (2) 
 
CREIEM EN EL QUE TU CREARES, 
CREIEM EN EL QUE TU PATIRES, 
CREIEM EN EL TEU REGNE 
PERQUÈ CREIEM EN EL  
TEU AMOR (2) 


