
 
 

Als moviments del Moviment de Treballadors Cristians d’Europa 
 

Rorate caeli desuper, et núvols pluant iustum 
 

Envieu, cels, vostra rosada, ploguin els núvols el Just 
 

El profeta Isaïes ens diu en el capítol 45, verset 8: “Cel, deixa caure la rosada, i que els 
núvols facin ploure la justícia.” No obstant això, Sant Jeroni (c. 347 – c. 420), quan va fer la 
traducció de la Bíblia al llatí, l'anomenada Vulgata, va donar un caràcter messiànic al text i el que 
hauria d'haver estat: “Rorate, caeli, desuper, et núvols pluant iustitiam”, va passar a ser: “Rorate 
caeli desuper, et núvols pluant iustum”. Va traduir “iustum” (Just), per “iustitiam” (Justícia). Que 
els núvols ploguin el Just!  

I aquesta és la nostra oració en aquest temps d'Advent: Que els núvols ploguin la Justícia, 
que els núvols ploguin el Just. Sí, Déu i Pare nostre, envieu-nos el Just perquè ens doni forces per a 
dur a terme la seva justícia. Una justícia que reclamen els més desemparats dels nostres germans i 
germanes treballadors, en els qui veiem el rostre de Jesús, el Messies, el Crist, el Fill de Déu. Una 
justícia que reclamen els afectats per la crisi sanitària, ecològica, econòmica i social, les 
conseqüències de la qual encara ens afecten a molts de nosaltres, a molts dels nostres germans i 
germanes.  

Per Nadal celebrem la proximitat de Déu. Una proximitat que vivim i celebrem durant tot 
l'any implicats allí on estem, perquè Jesús se'ns presenta en el rostre de tots aquells que, com ell, no 
troben posada, no troben on descansar de la duresa dels seus camins. El Nadal se'ns presenta com 
un recordatori de l'aposta de Déu per nosaltres, de la seva confiança en nosaltres que, malgrat les 
nostres precarietats, volem seguir els passos del Just que ens porta la justícia.  

Que els cels ploguin la justícia! Aquesta esperança és la que ens ha portat enguany a prendre 
consciència, en el Seminari de Lisboa del setembre passat, de les conseqüències de la pandèmia 
causada pel Covid, i a sentir la crida a fer que el món possible pel qual treballem i lluitem, passi a 
ser el món necessari perquè puguem exercir la nostra condició de filles i fills de Déu. L'esperança és 



audaç, dèiem en el manifest final. Per això, creiem que no solament un altre món és possible, sinó 
que creiem que un altre món és necessari. El món que l'Evangeli ens proposa, el món que Jesús, el 
Fill de Déu, el Just, ha somiat per a la humanitat.  

En el Seminari que celebrarem a Barcelona el proper mes de setembre de 2023, insistirem en 
el nostre paper, com a treballadors cristians, per a fer que la democràcia sigui de veritat un mitjà que 
faciliti la justícia i la prosperitat social i porti la nostra Europa a fer realitat la resposta de Jesús als 
deixebles de Joan Baptista: “Els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos queden purs, els 
sords hi senten, els morts ressusciten, els pobres reben l’anunci de la bona nova. I feliç aquell qui no 
em rebutjarà!” (Mt 11,5-6).  

El Nadal és el començament del món que Jesús, el Just, el Fill de Déu, ha somiat. Unim-nos 
a la iniciativa de Déu acollint al Just en nosaltres, i donant-lo a conèixer entre les nostres germanes i 
germans treballadors. Aquest serà el millor regal que els podrem oferir.  
 

Bon Nadal! Que Déu us beneeixi a vosaltres i a les vostres famílies! 
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