
Diumenge 4t d’Advent, cicle A 18.12.2016 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

EMMANUEL 

per GRISELDA COS I BOADA, 
monja de Sant Pere de les Puel·les 

 
 

Déu «vingué al món d’aquesta manera». Així comença l’anunci de la Bona 

Notícia; la genealogia ha introduït l’origen humano-diví de Jesús i, amb Ma-

ria, el nostre llinatge és posat al centre de la història de la salvació.  

Mateu ens ofereix una catequesi cristològica centrada sobre el misteri del 

naixement de Jesús, fill de David per mitjà de Josep, inscrit així en la histò-

ria, i també Fill de Déu, nascut de Maria per intervenció de l’Esperit Sant.  

Déu, infinitament gran, entrà decididament en la humilitat de la nostra 

existència. El nom d’Emmanuel ens parla del motiu central de la seva volun-

tat: Déu és amb nosaltres!, paraules que Jesús confirmà al final de 

l’Evangeli dient: «Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món».  

«Déu amb nosaltres», Emmanu-El, nom teòfor i nom que defineix la pre-

gonesa de l’Encarnació de Déu en Jesús, i que ens omple de joia molt per 

damunt de les notícies tristes del nostre món. Jesús és la presència salva-

dora de Déu enmig dels homes. El Misteri de Nadal ens revela ja la llum de 

la Pasqua. 

Reconèixer aquest misteri, sorprenent i extraordinari, no és fàcil per a 

nosaltres, com no ho fou per a Josep.  Fou per Josep —Jesús, abans de la 

resurrecció era el fuster—, i fou per Maria i per obra de l’Esperit Sant, que 

Déu va voler entrar en el món. Josep participà del misteri obeint la missió 

rebuda. Sí, se li comunicà el misteri de Crist, però el visqué dins una nit fos-

ca. Déu el fa caminar sense camí. Per això també a ell li podem dir com a 

Maria: «Feliç tu que has cregut».  

Jesús és realment el veritable centre de la  nostra vida de creients: Déu 

amb nosaltres. I és en Ell que els creients en Jesucrist tenim un deure fo-

namental inqüestionable que enriqueix i constitueix la nostra existència hu-

mana i ens diu l’actitud que hem d’adoptar davant Déu des de la fe: nosal-

tres creiem, ens entreguem a Déu i confiem en la seva Paraula. 

 


