
L’origen de Jesús

A l’Evangeli d’avui, sant Mateu ens explica com va ser
engendrat Jesús. Si ho recordeu, Maria havia rebut la
Visita de sant Gabriel, l’àngel de Déu, que li va
anunciar que seria mare del Salvador. Avui coneixerem
com Déu va continuar preparant la Sagrada Família on
va néixer Jesús.

Adaptació de l’evangeli de sant Mateu 1,18-24

Jesús, el Messies, va ser engendrat d’aquesta manera:

Maria, la seva mare, estava compromesa en
matrimoni amb Josep i, abans de viure junts, ella es va
trobar que havia concebut un fill per obra de l’Esperit
Sant.



Josep, que era l’espòs de Maria, era un home just
i no volia difamar-la públicament, així que va
resoldre de desfer en secret l’acord matrimonial.
Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va
aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li
va dir:

«Josep, fill de David, no tinguis por de prendre
Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella
ha engendrat ve de l’Esperit Sant. Tindrà un fill, i
li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels
pecats el seu poble.»

Tot això va succeir perquè es complís allò que el
Senyor havia anunciat pel profeta: La verge
concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom
d’Emmanuel, que vol dir «Déu amb nosaltres».



Josep era una bona persona i s’estimava
molt a Maria. La Visita que li va fer l’àngel
mentre dormia va ser molt important per
entendre la missió que Déu li havia
encarregat i per això…

Quan Josep es va despertar, va fer el que
l’àngel del Senyor li havia manat i va
prendre a casa la seva esposa.



1- Josep va comprendre el que Déu li demanava quan se li va presentar en somnis 
l’àngel del Senyor. Què li va dir?
2- Que vol dir Emmanuel?
3- Estàs a punt per acollir Jesús al teu cor? Aquesta setmana, que és la darrera 
d’Advent, prega una estoneta cada dia demanant-li que vingui amb tu i amb tots els 
qui estimes.

Et proposem unes preguntes per reflexionar sobre l’evangeli 
d’avui
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