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EL QUAL PER NOSALTRES, ELS HOMES,
I PER LA NOSTRA SALVACIÓ DAVALLÀ DEL CEL

El Credo formula amb aquestes belles paraules 
el motiu de l’encarnació del Fill de Déu. El Verb 

de Déu davallà del cel per salvar els homes. La festa 
de Nadal ens porta a un profund agraïment a Déu 
que ha baixat del cel per salvar-nos, per salvar tota 
la humanitat, per salvar la història dels homes, per 
salvar-me a mi.

Nadal és, doncs, l’inici de la salvació que 
culminarà en el Misteri de la mort, resurrecció 
del Senyor i donació de l’Esperit Sant. El Credo 
utilitza també el «per nosaltres» per a expressar el 
motiu de la crucifixió, mort i ressurrecció de Jesús: 
«Crucificat després per nosaltres sota el poder de 
Ponç Pilat; patí i fou sepultat, i ressuscità el tercer 
dia.» És a dir, aquell que «per nosaltres» davallà 
del cel, també «per nosaltres» fou crucificat.

Sembla que hi ha una tensió entre el Misteri de 
l’encarnació del Fill de Déu i el Misteri pasqual. El 
Fill de Déu neix home a la terra i només es reserva 
un privilegi per a ell mateix: estirar-se en una 
creu. Neix per donar la seva Vida perquè nosaltres 
visquem gràcies a ell.

L’evangelista Lluc relata amb sòbries paraules 
que Maria va posar l’Infant en una menjadora 
d’animals: «El va faixar amb bolquers i el posà en 
una menjadora» (2,7). Més tard, aquell mateix cos 
seria embolcallat amb un llençol i dipositat en un 
sepulcre —així ho relaten els quatre Evangelis. La 
imatge tendra i plena d’amor de Maria a Betlem 
sembla que es va repetir a Jerusalem.

Quan aquest Nadal anem a besar l’Infant 
pensem també en el bes d’amor i de gratitud que 
donem al Fill de Déu que va nèixer i va morir per 
nosaltres, perquè visquem com salvats ja ara i més 
plenament en la vida eterna.

Sant Nadal 

en aquest 

Any de la fe!



UN NADAL AMB ELS POBRES
Vols viure un Nadal autèntic ? Fés alguna cosa pels pobres !

Vols trobar-te aquest Nadal amb l’infant Jesús? 
Busca’l allí on va nèixer: al costat dels pobres!

Recorda que Jesús va nèixer pobre i entre els 
pobres. L’evangelista Lluc ens ho escriu:

«Mentre eren allà, se li van complir els dies i va 
infantar el seu fill primogènit; el va faixar amb 
bolquers i el posà en una menjadora, perquè no hi 
havia lloc per a ells a la sala de l’hostal» (2,6-7).

La frase acaba amb un to una mica amarg: «No 
hi havia lloc» per a una dóna embarassada i a punt 
de donar a llum. Neix un infant, però ningú no li 
cedeix el lloc i ha de néixer al lloc on es guarden els 
animals. Una sensació d’amargura semblant han 
d’experimentar sovint tants homes i dones que 
viuen al carrer: «No hi ha lloc» per a ells en aquesta 
societat. I de tants altres que són exclosos d’allò 
més essencial per a viure dignament: ser acollits 
amb amor, tenir un treball digne, un sostre, 
menjar, educació, atenció sanitària…

«De pobres, en tindreu sempre amb vosaltres» —
va dir Jesús als seus deixebles a casa de Simeó 
moments abans de la traïció (Mt 26,11). Davant la 
pobresa podem fer moltes lectures, probablement 
s’hagin de tenir totes en compte. L’Evangeli ens 
convida a fer una lectura de fe. Hi ha una lectura 
de fe força clara i difícil de poder tergiversar. Ens 
la presenta l’Evangeli de Mateu quan en el judici 
final el Senyor diu als qui són dignes d’entrar 
en el Regne: «Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu 
en herència el Regne que ell us tenia preparat des de 
la creació del món. Perquè tenia fam i em donàreu 
menjar; tenia set i em donàreu beure; era foraster i 
em vau acollir; anava despullat i em vau vestir; estava 
malalt i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a 
veure’m.» A això els justos li pregunten quan van 
fer-li totes aquestes coses. I el rei, o el Senyor, els 
ho aclareix: «En veritat us ho dic: tot allò que fèieu a un 
d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a mi.» 
La revelació del misteri és: allò que fem als més 
petits (als més pobres) és com si ho féssim a Jesús 

mateix. L’Evangeli ens porta a saber descobrir el 
rostre de Jesús en el rostre de qualsevol persona 
necessitada.

La frase de Jesús als deixebles «De pobres, 
en tindreu sempre amb vosaltres» podria ser 
interpretada com una predicció futura que en 
aquest món sempre hi haurà pobres, dita amb 
una certa resignació. O bé com una sentència de 
Jesús dient-nos a nosaltres —deixebles seus— 
que els pobres sempre els tindrem a prop nostre: 
«Amb vosaltres.» Certament, si Jesús ha volgut 
identificar-se especialment amb els pobres —com 
ho recordàvem una mica més amunt—, i per tant, 
ell és amb els pobres, necessàriament, nosaltres 
—deixebles seus— no podem ser massa lluny dels 
pobres si volem estar a prop de Jesús.

Finalment, sembla que l’Evangeli ens demani 
una mirada espiritual envers els pobres, la 
qual suscita tot seguit un moviment efectiu de 
solidaritat, d’amor, de generositat, de gratuïtat 
envers ells. En el darrer Sínode de bisbes una de 
les conclusions finals va ser aquesta: 

«L’altre símbol d’autenticitat de la nova 
evangelització té el rostre del pobre. Estar proper a 
qui és a la vora del camí de la vida no és sols exercici 
de solidaritat, sinó sobretot un fet espiritual. 
Perquè en el rostre del pobre resplendeix el 
rostre mateix de Crist: “Tot allò que fèieu a un 
d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a 
mi” (Mt 25,40). Als pobres els reconeixem un lloc 
privilegiat en les nostres comunitats, un lloc que 
no exclou ningú, però que vol ser un reflex de com 
Jesús s’ha unit a ells. La presència dels pobres en 
les nostres comunitats és misteriosament potent: 
canvia les persones més que un discurs, ensenya 
fidelitat, fa entendre la fragilitat de la vida, exigeix 
pregària; en definitiva, condueix a Crist.»

Dinar de Nadal amb els pobres.
Comunitat de Sant Egidi. Tarragona 2011



Penso que estaria bé si reflexionéssim aquestes 
darreres paraules: «La presència dels pobres en les 
nostres comunitats és misteriosament potent: 
canvia les persones més que un discurs, ensenya 
fidelitat, fa entendre la fragilitat de la vida, exigeix 
pregària; en definitiva, condueix a Crist.»

Trobar-se amb els pobres és trobar-se amb 
Jesús. En principi tu ajudes un pobre amb alguna 
almoina, menjar, roba, etc., però misteriosament 
el pobre t’apropa a Crist. En principi sembla que 
ets tu qui ajudes fent caritat, però misteriosament 
sents una gran felicitat molt més gran que el 
que tu hagis pogut donar. En principi ets tu qui 
dones, en realitat i misteriosament és el pobre 
qui t’evangelitza perquè et dóna Crist —present 
misteriosament en ell. Potser allò que Jesús va dir 
als seus deixebles: «De pobres, en tindreu sempre 
amb vosaltres» és com la «modalitat» del que 
finalment els diria en acomiadar-se definitivament 
d’ells: «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi 
del món» (Mt 28,20). Ell és sempre amb nosaltres 
en els pobres, i ens revela així la grandesa de la fe: 
«Feliços els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el 
Regne del cel» (Mt 5,3).

Visquem, doncs, un Nadal amb molt d’amor 
envers els pobres!

PORTA FIDEI

L’Any de la fe serà també 
una bona oportunitat 
per a intensificar el 
testimoniatge de la caritat. 
[…] La fe sense l’amor no 
dóna fruit, i l’amor sense 
fe seria un sentiment 
constantment a mercè del 
dubte. La fe i l’amor es 
necessiten mútuament, de 
manera que l’una permet 
a l’altre continuar el seu 
camí. En efecte, molts cristians dediquen les seves 
vides amb amor a qui està sol, marginat o exclòs, 
com el primer a qui cal atendre i el més important 
a qui cal socórrer, perquè precisament en ell es 
reflecteix el rostre mateix de Crist. Gràcies a la 
fe podem reconèixer en els qui demanen el nostre 
amor el rostre del Senyor ressuscitat. «Tot allò 
que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, 
m’ho fèieu a mi» (Mt 25,40): aquestes paraules 
seves són un advertiment que no s’ha d’oblidar, 
i una invitació perenne a tornar aquest amor amb 
què ell té cura de nosaltres. És la fe allò que ens 
permet reconèixer Crist, i és el seu amor mateix 
allò que impulsa a socórrer-lo cada cop que es fa el 
nostre proïsme en el camí de la vida. Sostinguts per 

PREGÀRIA PER L’ANY DE LA FE
Tu, l’Infant posat
a la menjadora,
des de sempre
ets la Llum de Déu
que omple d’alegria
tots els qui romanen
en la nit de la desgràcia.

Tu, l’Infant
aclamat pels àngels,
des de sempre
ets la Paraula de Déu
que porta la Bona Notícia
als que tenen fam
de respecte i de justícia.

Tu, l’Infant
trobat pels pastors
en un estable,
des de sempre
ets l’Esperança de Déu
que retorna la dignitat
als marginats i a tots els pobres.

Tu, l’Infant
bressolat per Maria, ets el Fill de Déu
vingut a aquest món
per a ser el germà
de tots els habitants de la terra
i per ensenyar-los
el camí de la vida.

Tu, l’Infant
cercat pels Savis,
des de sempre
ets el senyal d’Amor
ofert per Déu Pare
a tots els seus fills
de la terra.

Aquí ens tens davant teu, Infant,
per prostrar-nos i adorar-te.
«Tu ets nostre Senyor!
des de sempre
i per sempre:
Tu ets la Llum del món!»

la fe, mirem amb esperança el nostre compromís 
en el món, esperant «un cel nou i una terra nova, 
on regnarà la justícia» (2Pe 3,13; cf. Ap 21,1).

Benet XVI, Porta fidei n. 14
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Sant Agustí (354-430), bisbe d’Hipona (nord 
d’Àfrica), és el més important del Pares de l’Església 

llatina. La seva teologia, continguda en multitud 
de tractats, homilies, cartes i altres obres, ha influït 
decisivament sobre el pensament teològic i filosòfic 
d’Europa occidental fins gairebé els nostres dies. 
Interessat per la catequesi en uns moments històrics 
en què molts pagans de l’Imperi romà volien esdevenir 
cristians, va escriure el tractat Com cal catequitzar 
els principiants (400). A més de tractar en la primera 
part de la manera d’establir una bona relació entre el 
catequista i el qui és catequitzat, explica en la segona 
què cal ensenyar en aquesta catequesi. Seleccionem 
uns textos de la segona part, on Agustí exposa la seva 
doctrina de les sis edats de la història del món.

«Passades, doncs, les cinc 
edats del món, la primera de 
les quals va del començament 
del gènere humà, és a dir, 
Adam, que fou el primer 
home creat, fins a Noè, que 
construí l’arca en el diluvi; la 
segona arriba fins a Abraham, 
anomenat pare de tots el 
pobles que imiten la seva fe, bé 
que, per la propagació carnal 
ho fou del futur poble dels 
jueus: l’únic poble d’entre tots 
els de tota la terra que, abans 
que els pagans acceptessin la 
fe cristiana, donà culte al Déu 
veritable, i del qual havia de 
venir segons la carn el Crist, el 
Salvador. La tercera va, doncs, 
d’Abraham fins al rei David; la 
quarta, de David fins a aquella 
captivitat en la qual el poble de 
Déu fou deportat a Babilònia; 
la cinquena, de la deportació a 
Babilònia fins a l’adveniment 
de nostre Senyor Jesucrist. 
A partir del seu adveniment, 
ja som a la sisena edat, quan la gràcia espiritual, que 
pocs patriarques i profetes conegueren aleshores, 
fou manifestada a tots els pobles; i així tothom podia 
conèixer Déu desinteressadament, desitjant d’ell 
pel seu servei no uns premis visibles i la felicitat de 
la vida present, sinó només la vida eterna, en la qual 
gaudiria de Déu mateix. D’aquesta manera en la 
sisena edat la ment humana seria renovada a imatge 
de Déu, igual com el sisè dia l’home fou creat a imatge 
de Déu. I d’aquesta manera, el Nou Testament, en el 
qual l’home renovat per la gràcia de Déu duria una 
vida nova, una vida espiritual, presentà l’herència 

TEXTOS DELS PARES DE L’ESGLÉSIA

eterna i mostrà com era d’antic el primer Testament, 
en el qual el poble carnal, vivint segons l’home vell, 
si exceptuem uns pocs patriarques i profetes i alguns 
sants desconeguts que entenien les coses, vivia de 
manera carnal i desitjava de Déu uns premis carnals i 
els rebia com a figura dels béns espirituals; per aquesta 
raó, fet home el Senyor, el Crist, desdenyà tots el béns 
terrenals per mostrar que s’havien de desdenyar.

»Nascut, doncs, d’una mare que concebé sense que 
cap home la toqués, que romangué sempre intacta, 
verge en la concepció, verge en el part, que morí verge, 
i, amb tot, casada amb un fuster; d’aquesta manera 
destruí qualsevol inflament de noblesa humana. A més, 
nasqué a la ciutat de Betlem, la qual era tan petita entre 
les ciutats de la Judea que encara avui se l’anomena un 

poblet; i així no volgué que ningú 
no es gloriés en l’excel·lència 
de cap ciutat terrenal. Es féu 
també pobre, aquell per qui són 
totes les coses creades, perquè 
ningú dels que creguessin en 
ell no gosés enorgullir-se de 
riqueses terrenals. No volgué 
que els homes el proclamessin 
rei, perquè, malgrat que tota 
criatura dóna testimoniatge 
del seu regne etern, ell havia de 
mostrar el camí de la humilitat 
als desgraciats que la supèrbia 
havia separat. Passà fam, ell que 
a tothom dóna aliment; passà 
set, ell que creà tota beguda; i 
tanmateix espiritualment és pa 
dels qui tenen fam i font dels qui 
tenen set. Es fatigà caminant per 
la terra, el qui se’ns féu ell mateix 
camí cap al cel. Fou lligat, ell 
que deslligava els vincles de tota 
malaltia; fou assotat, el qui tragué 
dels cossos dels homes els assots 
de tot dolor. Fou crucificat, el 
qui posà fi als nostres turments. 
Morí, ell que ressuscità els morts. 

Però ressuscità per no morir més, perquè ningú no 
aprengués d’ell a menysprear la mort com si no hagués 
de viure ja més. Després, afermats els deixebles ja en 
la fe, s’estigué amb ells durant quaranta dies i a la 
vista d’ells se’n pujà al cel. Passats cinquanta dies de 
la resurrecció, els envià l’Esperit Sant que els havia 
promès, gràcies al qual fou vessada la caritat en els 
seus cors, perquè amb ella poguessin complir la Llei 
no solament sense treballs, sinó amb goig i tot.»

(Sant Agustí, Com cal catequitzar els principiants, 39-41)


