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MISSA DE LA NIT DE NADAL
Església Catedral Basílica de Sant Pere de Vic, 24 de desembre del 2013
En aquesta Nit de Nadal tot ens parla de llum. Mira com som els cristians: a
mitjanit parlem de llum. I és que Déu ha illuminat aquesta nit tan santa
amb la resplendor de Crist, veritable llum del món. En la nit santa del Nadal
veiem la resplendor de la llum del Pare, Déu etern, en el rostre tendre de
l’infant nascut de Maria. Aquesta nit santa de Nadal la llum de la fe
resplendeix en el rostre de Jesús. En ell tot és llum, perquè ell és el Fill
etern de Déu, ell és llum resplendor de la llum. Com ens ensenya el papa
Francesc: «La llum de la fe és la d’un rostre, el de Jesús, en què hom veu el
Pare» (Lumen fidei, 30).
La llum de la fe, el rostre de Jesús, s’ha fet visible per a nosaltres els homes
i per a la nostra salvació. L’home té necessitat de la llum. El nostre món
necessita la llum. Massa moments experimentem la tenebra, en el nostre
món. Hi ha moments en què sembla que la llum apareix, però no passa de
ser una llum fugissera. Esperàvem tantes coses que el món ens podria
donar! Però en poc temps, massa poc temps, experimentem com les
nostres esperances no arriben enlloc. Com un castell de cartes, sembla que
tot s’enfonsa. Com un globus preciós, amb un no res, es desinfla o explota
a les nostres mans.
La tenebra és també gran, molt gran, quan experimentem la força de
l’egoisme en el cor dels homes. Els conflictes i les tensions vénen del nostre
egoisme, del seguiment desenfrenat dels sols interessos personals o dels
nostres grups. Però la tenebra no té pas més força que la llum. La llum
veritable, aquella que mai no s’apaga és la que és capaç d’esvair les
tenebres dels nostres cors, les tenebres del nostre món, les tenebres de les
nostres nits.
El profeta Isaïes fa l’anunci de la llum en el moment en què el poble d’Israel
està passant per la prova, pel sofriment. Isaïes anuncia l’arribada de la
llum. Encara més, ell anuncia que la llum ja és present: El poble que
avançava a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als
qui vivien al país tenebrós. I quina és aquesta llum? Ens ha nascut un noi,
ens ha estat donat un fill que porta a l’espatlla la insígnia de príncep. El
profeta anuncia que un descendent de David serà aquest noi que portarà la
llum que vencerà la tenebra. L’oracle del profeta anuncia, de fet, el
naixement del Messies.
La nit del primer Nadal, la nit en què nasqué Jesús, a Betlem, vivint al ras,
hi havia uns pastors. Ells van ser els primer a rebre la gran notícia del
naixement de Jesús. Ells, enmig de la nit, van veure com la glòria del
Senyor els envoltà de llum. I van escoltar de llavis de l’àngel la nova: No
tingueu por: us anuncio una nova que portarà a tot el poble una gran
alegria: Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el
Messies, el Senyor. Les seves senyes són aquestes: trobareu un nen en
bolquers, posat en una menjadora.
I aquells pastors van deixar que la llum de Crist entrés en el seu cor.
Aquells que contaven poc, aquells que no eren dels més importants, sinó
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que més bé eren dels mal considerats, van ser els primers en escoltar
l’anunci del naixement del Salvador, del Messies, del Senyor. Ells no eren
dels més importants, però sí que eren dels qui vetllaven, esperant l’albada
que anuncia la llum del dia. També nosaltres en aquesta nit estem vetllant,
amb el cor despert. I volem ser dels qui tenen cor de pobre per a acollir
com els pastors la gran notícia del naixement del Senyor. Aquesta nit tots
nosaltres volem tenir la mirada de nen per a ser capaços de meravellar-nos
de la resplendor de la llum que brolla del rostre de l’Infant nascut a Betlem,
Jesús, Fill etern de Déu.
Les senyes que dóna l’àngel del Nen tot just nat a Betlem en la nit santa del
Nadal són signes pobres: un nen faixat amb bolquers i posat en una
menjadora. Ja en el primer anunci de l’evangeli apareix la realitat del signe
pobre en què es manifesta l’Amor de Déu, que arriba al cor de l’home i
truca a la porta del seu cor, perquè cada persona doni l’obediència de la fe i
de l’amor. També aquesta nit Jesús és a la porta del teu cor, trucant, amb
la senzillesa i la pobresa del nen posat en una menjadora. Però en aquesta
petitesa es manifesta la grandesa de l’amor de Déu. En la tendresa del fill
de Maria es manifesta tota la tendresa de Déu a favor de la humanitat.
Sant Pau deia al seu deixeble Titus: S’ha revelat l’amor de Déu, que vol
salvar tots els homes. I és aquesta la gran notícia de la nit de Nadal: Déu
ens estima. Déu m’estima. Déu t’estima. Déu estima tots els homes. També
a tu i a mi. Aquesta és la gran notícia de tots els segles. L’única bona notícia
capaç d’esvair la tenebra del món, les tenebres del nostres cor. Deixem-nos
estimar gratuïtament per Déu. Deixem-nos trobar per Jesús en aquesta Nit
de Nadal. Qui no té por, el qui experimenta la necessitat de la llum per a
esvair les tenebres del seu cor, el qui obre el cor a la gràcia de Déu es troba
o retroba amb Jesús i així experimenta l’alegria de la fe. Ens ensenyava el
papa Benet XVI: «Nadal és alegria perquè veiem i estem per fi segurs que
Déu és el bé, la vida, la veritat de l’home, i que s’abaixa fins a l’home per
elevar-lo fins a ell: Déu s’ha tornat tan proper que pot ser vist i tocat.»
Germans estimats, els àngels la Nit de Nadal cantaven: Glòria a Déu a dalt
del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor, perquè el cel i la
terra s’unien en Jesús, el fill de Maria; infant petit, Déu totpoderós. També
nosaltres som convidats ara en la celebració de l’Església a aixecar els
nostres ulls al cel. Però fer això no significa mirar més enllà de les estrelles,
sinó posar la mirada en el rostre de Jesús, en el qual hi ha tot el cel i tota la
terra. Ell és el nostre Senyor i el nostre Salvador. Si som capaços de mirarlo de veritat sentirem com ens diu: “ T’estimo. Per tu he nascut i per tu he
donat la vida, perquè tinguis vida i siguis salvat del pecat i de la mort. Jo
sóc viu al teu costat per illuminar-te, per enfortir-te, per salvar-te” (cf.
Francesc, papa,. Evangelii gaudium, 164).
Santa Maria, sant Josep, vosaltres que vau ser ben a prop de Jesús en la nit
de Nadal i el vau mirar com ningú no l’ha mirat ni el mirarà mai, ajudeunos a apropar-nos més i més, sense cap por ni recança al qui és el nostre
Redemptor. Feu que en el nostre cor sigui ben viu el nostre amor per ell,
que la nostra fe i confiança siguin posades en ell i solament en ell, perquè
Jesús és la llum del món, la llum dels nostres cors. Amén.

