
ARTICLE 3  

Jesucrist fou concebut per obra de l’Esperit Sant, nasqué de Maria Verge 
Paràgraf 3 

Els misteris de la vida de Crist (I)  (512-521) 

 

 El Credo només parla dels misteris de: 
o Nadal (concepció o encarnació, i naixement)  
o Pasqua (passió, crucifixió, mort, sepultura, baixada als inferns, resurrecció i 

ascensió). 

 No diu res de la vida amagada i pública de Jesús. 

 Tota la vida de Crist s’ha de contemplar a la llum dels misteris de Nadal i de Pasqua. 
 

I. TOTA LA VIDA DE CRIST ÉS MISTERI (514-521) 

 Els Evangelis no ens expliquen moltes coses de curiositat humana. 

 El que ens diuen els Evangelis és “perquè creguem”. 

 Tot allò de visible en Jesús en la seva vida terrenal porta al misteri invisible de la 

seva filiació divina i de la seva missió redemptora. 
 

Els trets comuns dels misteris de Jesús 

 Revelació. Tot en la vida de Jesús ens dóna coneixements nous de Déu. Paraules, 

actes, silencis, sofriments, la manera de ser, la manera de parlar... “Qui em veu a 

mi, veu el Pare”. 

 Redempció. Tot en la vida de Jesús ens guareix. Es fa pobre per enriquir-nos, 

obedient en la vida oculta reparant la nostra desobediència, amb la paraula purifica 

els oients, en les curacions i exorcismes ens guareix del mal, amb la resurrecció 

ens fa justos... 

 Recapitulació. Tot en la vida de Jesús restableix l’home caigut. Retorna tot el que 

és l’home i el que viu l’home a la comunió total amb Déu. 

 

La nostra comunió en els misteris de Jesús 

 El Crist no va viure la seva vida per a ell mateix, sinó per a nosaltres. És el nostre 

intercessor continu davant del Pare. 

 És model de l’home perfecte:  

o humilitat: abaixament 

o pietat: pregar amb ell 

o confiança i abandó: acceptar sempre i lliurement la voluntat del Pare  

 Crist viu la nostra vida humana perquè siguem ú amb Ell: 

o nosaltres puguem viure en Ell. 

o Ell visqui en nosaltres. 

o tinguem comunió en el seu Cos. 

 

  



II. ELS MISTERIS DE LA INFANTESA I DE LA VIDA OCULTA DE JESÚS (522-

534) 

Les preparacions 

 La vinguda del Fill de Déu és un esdeveniment tan immens que Déu va voler 

preparar-ho durant segles. Tot ho fa convergir vers Crist. 

 Sant Joan Baptista és el precursor immediat. Supera tots els profetes. Dóna 

testimoni de Crist amb el naixement, predicació, baptisme i martiri. 

 A la litúrgia de l’Advent, l’Església actualitza l’espera del Messies, i es prepara 

pel seu adveniment. 

 

El misteri de Nadal 

 Jesús humil i pobre: manifesta la glòria del cel. 

 Els primers testimonis són els pastors: senzillesa. 

 Admirable intercanvi: Déu assumeix la nostra naturalesa humana perquè els 

homes participem de la seva naturalesa divina. 

 

Els misteris de la infantesa de Jesús 

 Circumcisió. Signe de la inserció en la descendència d’Abraham.  

o El Baptisme: signe del nou naixement a la família dels Fills de Déu. 

 Epifania. Manifestació de Jesús com a Messies d’Israel i Salvador del món. Déu 

es fa trobadís a qui el busca sincerament. 

o Altres “epifanies”: Baptisme i Noces de Canà. 

 Presentació de Jesús al Temple. Primogènit que pertany al Senyor. 

o Llum de les nacions, glòria d’Israel i signe de contradicció. 

 Fugida a Egipte i la matança dels innocents. Manifesta l’oposició de les tenebres 

a la llum.  

o Tota la vida de Crist està sota el signe de la persecució, i els seus en 

participaran. 

o Tornada d’Egipte: recorda l’Èxode. Jesús, l’alliberador definitiu. 

 

Els misteris de la vida oculta de Jesús 

 Durant la part més llarga de la seva vida, Jesús participa de la condició de la 

immensa majoria dels homes: sense grandesa aparent, treballant, pregant, 

participant de la vida de la comunitat. 

 Només se’ns diu que era obedient als pares, i que creixia en saviesa, en edat i en 

gràcia davant de Déu i els homes. Anticipa l’obediència del Dijous Sant, ne 

contraposició a la obediència d’Adam. 

 La vida amagada de Natzaret permet a tots els homes tenir comunió amb Jesús 

pels camins més ordinaris de la vida. 

 

El trobament de Jesús al Temple 

 L’únic esdeveniment que trenca el silenci dels Evangelis. 

 Jesús deixa entreveure la seva missió: ocupar-se de les coses del Pare. 

 Josep i Maria no ho entenen, però ho acullen amb fe. 


