
L’ANUNCIACIÓ A MARIA 

 

Text de l'Evangeli (Lc 1,26-38): El sisè mes, Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea 

anomenat Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia 

Josep i era descendent de David. La noia es deia Maria. L'àngel entrà a trobar-la i li digué: 

«Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu». Ella es va torbar en sentir 

aquestes paraules i pensava per què la saludava així. L'àngel li digué: «No tinguis por, Maria. 

Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i 

l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà 

per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi». 

 

MISSATGE DE L’ÀNGEL 

 

 La salutació habitual jueva és לָׁש  la pau sigui amb tu = (shalom) םֹו

 L’àngel la saluda dient χαῖρε, κεχαριτωμένη (jaire, kejaritoméne), = alegra’t, plena 

de gràcia 

 Alegria: comença el sentit propi del Nou Testament: 

o L’àngel anuncia als pastors: No tingueu por. Us anuncio una bona nova que 

portarà a tot el poble una gran alegria (Lc 2, 10) 

o Jesús ressuscitat als apòstols: Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. (Jo 

20,20) 

o En els discursos de comiat Jesús, apareix la teologia de l’alegria: També ara 

vosaltres esteu tristos, però el vostre cor s'alegrarà quan us tornaré a veure. 

I la vostra alegria, ningú no us la prendrà. (Jo 16,22) 

 L’alegria apareix com un do de l’Esperit Sant i un veritable regal del Salvador. 

 La salutació de l’àngel és com una música que segueix ressonant després a través de 

tot el temps de l’Església, i que es pot sentir en l’expressió fonamental de l’anunci 

cristià: Ευαγγέλιον, Evangeli, la Bona Notícia. Per tant, l’anunci de l’àngel obre 

immediatament la porta a tots els pobles del món. 

 χαῖρε també és una paraula presa de l’Antic Testament, en continuïtat amb la història 

de la salvació: 

o Profeta Sofonies: Crida de goig, ciutat de Sió! Clameu ben fort, gent d'Israel! 

Alegra't i celebra-ho de tot cor, Jerusalem! (...) El Senyor, rei d'Israel, és 

dintre teu: mai més no hauràs de témer cap mal. Aquell dia, diran a 

Jerusalem: No tinguis por, Sió, que les teves mans no defalleixin! El Senyor, 

el teu Déu, el tens a dins. Ell és poderós i et salva. Per tu se sent joiós i alegre; 

per l'amor que et té, no et vol blasmar; per tu està content i crida de goig. (Sof 

3,14-17). 

 Motiu de l’alegria: El Senyor, el teu Déu, el tens a dins. 

 Déu habitarà en el si d’Israel en l’Arca de l’Aliança (Ex 33,3) 

 La mateixa expressió de Gabriel a Maria: Concebiràs un fill (Lc1,31) 

o Maria apareix com a Filla de Sió, que es converteix en la nova Arca de 

l’Aliança, lloc de la presència del Senyor. 

 Relació entre alegria i gràcia: tenen una mateixa arrel i formen una unitat. 

o χαρά = alegria. 

o χάρις = gràcia (atractiu, encant, bellesa, elegància, etc.) 


