NADAL DEL SENYOR - 2017

Missa de la nit
La nit de Nadal és nit de llum. Aquesta nit, l’Església vetlla, perquè està impacient
per celebrar el goig del naixement de nostre Senyor Jesucrist. I així ho fa arreu de
la terra, amb diferents costums i tradicions, però amb una mateixa alegria.
Necessitem la llum de Crist en les tenebres de la nostra vida i del nostre món.
L’esperança torna a brotar en el cor de les persones que creuen en Crist, que es
deixen il·luminar per la seva llum. Ens ha dit el profeta: El poble que avançava a les

fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien en el país
tenebrós. Sense la llum de Crist, que n’és, de gran la tenebra! Hem de donar
gràcies a Déu, en aquesta nit de Nadal, per la llum de la fe en Crist que hem rebut.
Tots tenim l’experiència que, quan ens apartem de Crist, la tenebra va creixent en
el nostre cor. Pobres de nosaltres, si la misericòrdia no ens retornés altra vegada a
la llum, a la fe! Així com també som testimonis del que experimenten els qui troben
o retroben la fe cristiana quan descobreixen Jesús viu, salvador i alliberador,
sempre al seu costat il·luminant-los, enfortint-los, alliberant-los. Per a ells
l’experiència és la de passar de la foscor a la llum.
I quina és aquesta llum? Ens ha dit també el profeta: Ens ha nascut un noi, ens

ha estat donat un fill que porta a l’espatlla la insígnia de príncep. Déu li ha posat
aquest nom: Conseller-prodigiós, Déu-heroi, Pare-per-sempre, Príncep-de-pau. La
llum la trobem en el noi que ens ha nascut. Aquell que l’àngel anunciaren als
pastors de Betlem, amb aquestes paraules: 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. Aquells pastors, com tots els pastors,
en aquell temps, no eren pas dels més ben vistos i situats en la societat, però foren
escollits per a ser els primers testimonis del naixement de Jesús. Ells enmig de la
nit van veure la llum que resplendia en el missatge de l’àngel. I es van deixar
sorprendre; tot i que el missatge era ben contradictori: com podia ser el salvador
un nen? I, podia algú que està embolcallat brandar cap arma alliberadora? Quin
Messies podria ser el qui tenia com a bressol una menjadora? Però les paraules
d’aquell àngel eren tan clares i parlaven tan endins del cor que van fer possible que
el cor de pobre i l’ànima d’infant brollessin en aquells pastors benaurats.
I nosaltres, deixarem passar aquest Nadal sense que la llum del naixement de
Crist no arribi al nostre cor? De cap manera! Certament que les nostres mandres
ens diuen que no ens deixem complicar la vida. Certament que els nostres pecats i
vicis ens fan viure en aquella tebiesa d’un sí a mitges, d’una manca d’alegria
profunda en el nostre cor, perquè no tenim ni l’alegria de Déu ni les alegries del
mon. També és veritat que els esdeveniments polítics que hem viscut i continuarem
vivint han creat preocupació en nosaltres. Però permeteu que us digui una cosa que

ens pot ajudar: gràcies a Déu, hi ha vida més enllà de la política! No nego la
importància de la política per al present i futur d’una societat; però no és l’única
realitat! Hi ha moltes altres realitats que són tant o més importants: la família, el
treball, l’amistat, l’atenció a les persones, la relació amb Déu. Sí, la relació amb
Déu. Com canviaria la nostra vida i la nostra relació amb els altres i la nostra visió
de la vida i del món si deixéssim que la llum de Crist entrés en els nostres cors!
Aquesta nit tenim la possibilitat de demanar al Senyor, en el moment de
l’adoració de l’Infant Jesús i, sobretot, de la comunió eucarística, aquell cor de
pobre i aquella mirada d’infants que van tenir els pastors de la primera i fonamental
nit de Nadal. El papa Francesc va dir en la nit de Nadal de l’any passat: «Si volem
celebrar el veritable Nadal, contemplem aquest signe: la senzillesa fràgil d’un nen
acabat de néixer, la dolcesa en veure’l ajagut, la tendresa dels bolquers que el
cobreixen. Aquí hi ha Déu.» Sí, estimats germans que us heu reunit per celebrar la
nit de Nadal en aquesta catedral de Vic, Nadal és fonamentalment i principalment
trobament amb Jesús, Déu amb nosaltres. En aquest infant nascut de Maria hi ha
present tota la divinitat, ja que és el Fill de Déu fet home per nosaltres i per la
nostra salvació. Sí, no en dubtem, ans creguem-ho de tot cor: aquí hi ha Déu!
Sí, germà i germana, amb sant Agustí, en aquesta nit santa, quan la son truca a
la porta dels nostres ulls, et dic amb tota veritat, sense cap altre interès que el teu
bé i la teva salvació: «Desvetlla’t, home: Déu per tu s’ha fet home. Tu estaries mort
per sempre més si ell no hagués nascut en el temps. Mai no t’hauries deslliurat de
la carn del pecat si ell no hagués pres una carn com la nostra, pecadora. T’hauria
posseït una misèria perpètua si no s’hagués esdevingut aquesta misericòrdia. No
hauries reviscut si ell no s’hagués reunit amb la mort. Hauries defallit si ell no
t’hagués ajudat. Hauries estat perdut si ell no hagués acudit.»
En aquesta establia de Betlem, on hi havia Jesús, tot just nat, amb Maria i el
seu espòs sant Josep, és present la gran llum. Allà arribaren aquells pastors
benaurats i trobaren la llum que mai no s’apaga. Aquesta és la llum que el món
esperava, el món espera i el món esperarà; tant ara, com abans, com sempre.
Aquesta és la certesa que neix de la nostra fe: aquesta llum que es va encendre en
la nit de Nadal, mai no s’ha apagat. Ha il·luminat homes i dones de tots els segles.
I així ho hem vist i ho veiem: on ha germinat la fe en aquell Infant de Betlem,
també ha florit la caritat, la bondat envers els altres, l’amor a la vida humana, la
germanor entre tots els homes, fills de Déu en el Fill estimat, l’atenció als febles i
als qui pateixen, la gràcia del perdó, la pau abundosa en el cor. Aquest és el nostre
desig i la nostra pregària en aquesta Nit de Nadal: que aquesta llum d’amor i de
veritat ompli la història de les nostres vides, la història de les nostres famílies, dels
nostres pobles i ciutats, de la nostra terra. Així sigui.

