
LECTURES  
DIUMENGE 18/12/2016 

ADVENT IV. CICLE A. 
1ª LECTURA (Isaïes 7,10-14) 

En aquells dies, el Senyor digué a Acaz: 
«Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, 
tan avall com vulguis, 
a les profunditats del país dels morts, 
o tan amunt com vulguis, dalt al cel.» 
Acaz respongué: «No en vull demanar cap; 
no vull temptar el Senyor.» 
Llavors digué Isaïes: 
«Escolteu, doncs, casa de David: 
No en teniu prou de fer-vos pesats als homes 
que fins us feu pesats al meu Déu? 
Per això el Senyor mateix us donarà un senyal: 
La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel.» 

2ª LECTURA (Romans 1,1-7) 
Pau, servent de Jesucrist, 
cridat a ser apòstol, 
destinat a anunciar la bona nova de Déu, 
que ell ja havia promès pels seus profetes 
en les escriptures santes. 
Aquesta bona nova es refereix 
al seu Fill Jesucrist, Senyor nostre, 
el qual, pel seu llinatge humà, nasqué de David, 
però per l’esperit que santifica 
va ser constituït Fill poderós de Déu 
des que va ressuscitar d’entre els morts. 
Per ell he rebut el do de ser apòstol, 
missioner del seu nom a gent de tots els pobles, 
perquè siguin obedients a la fe. 
Entre aquests hi sou vosaltres, que Jesucrist ha cridat. 
Als cristians de Roma, estimats de Déu, 
cridats a ser-li consagrats, 
us desitjo la gràcia i la pau de Déu, Pare nostre, 
i de Jesucrist, el Senyor. 

EVANGELI (Mateu 1,18-24) 
Jesús, el Messies, vingué al món d’aquesta manera: 
Maria, la seva mare, promesa amb Josep, 
abans de viure junts es trobà que esperava un fill 
per obra de l’Esperit Sant. 
Josep, el seu espòs, que era un home bo, 
no volent fer-ho saber públicament, 
es proposava de desfer en secret l’acord matrimonial. 
Mentre ell hi pensava, 
se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: 
«Josep, fill de David, 
no tinguis por de prendre a casa teva Maria com a 
esposa. 
És cert que ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant; 
ha de tenir un fill 
i li has de posar el nom de Jesús, 
perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.» 
Tot això va succeir perquè es complís 
el que el Senyor havia anunciat pel profeta: 
«La verge tindrà un fill, 
i li posaran Emmanuel», que vol dir Déu-és-amb-nosaltres. 
Josep es despertà i, 
complint el que l’àngel del Senyor li havia manat, 
la prengué a casa com a esposa. 
  



LECTURES  
DIUMENGE 25/12/2016 

NADAL. Missa del dia. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 52,7-10) 
  
Quin goig de sentir a les muntanyes 
els passos del missatger que anuncia la pau 
i porta la bona nova, 
que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: 
«El teu Déu és rei.» 
  
Escolta els crits dels teus sentinelles, 
escolta quins esclats de goig: 
veuen cara a cara com el Senyor torna a Sió. 
  
Danseu, ruïnes de Jerusalem, 
alceu totes el crit d’alegria: 
el Senyor ha consolat el seu poble, 
ha redimit Jerusalem. 
Als ulls de tots els pobles 
el Senyor ha estès el seu braç sant, 
i d’un cap a l’altre de la terra 
veuran la salvació del nostre Déu. 

2ª LECTURA (Hebreus 1,1-6) 
  
En diverses ocasions i de moltes maneres, 
Déu antigament havia parlat als pares 
per boca dels profetes; 
però ara, en aquests dies que són els darrers, 
ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, 
que ell ha constituït hereu de tot, 
per mitjà del qual ja havia creat el món. 
  
Ell, que és resplendor de la glòria de Déu 
i empremta del seu mateix ésser, 
i que sosté l’univers amb el poder de la seva paraula, 
acabada l’obra de purificació dels pecats 
s’ha assegut a les altures, 
a la dreta de la majestat divina, 
i ocupa un lloc tant més superior als àngels 
com més incomparable és el títol que posseeix en 
herència. 
Perquè, a quin dels àngels Déu ha dit mai: 
«Ets el meu Fill, avui t’he engendrat»? 
I encara: «Jo seré el seu pare, i ell serà el meu Fill»? 
Diu també quan presenta al món el seu primogènit: 
«Que es prosternin davant d’ell tots els àngels de Déu.» 

EVANGELI. (Joan 1,1-18). 

Al principi ja existia el qui és la Paraula. 
La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. 
Era, doncs, amb Déu al principi. 
  
Per ell tot ha vingut a l’existència, 
i res del que ha vingut a existir 
no hi ha vingut sense ell. 
  
Tenia en ell la Vida, 
i la Vida era la Llum dels homes. 
La Llum resplendeix en la foscor, 
però la foscor no ha pogut ofegar-la. 

[Déu envià un home que es deia Joan. 
Era un testimoni; 
vingué a donar testimoni de la Llum, 
perquè per ell tothom arribés a la fe. 
Ell mateix no era la Llum; 
venia només a donar-ne testimoni.] 

Existia el qui és la Llum veritable, 
la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. 
Era present al món, 
al món que li deu l’existència, 
però el món no l’ha reconegut. 
Ha vingut a casa seva, 
i els seus no l’han acollit. 
  
Però a tots els qui l’han rebut, 
als qui creuen en el seu nom, 
els concedeix poder ser fills de Déu. 
No són nascuts per descendència de sang, 
ni per voler d’un pare o pel voler humà, 
sinó de Déu mateix. 

El qui és la Paraula es va fer home 
i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, 
i hem contemplat la seva glòria, 
que li pertoca com a Fill únic del Pare, 
ple de gràcia i de veritat. 

[Donant testimoni d’ell, Joan cridava: 
«És aquell de qui jo deia: 
El qui ve després de mi m’ha passat davant, 
perquè, abans que jo, ell ja existia.» 
De l’abundància de la seva plenitud 
tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia. 
Perquè la Llei, Déu la donà per Moisès, 
però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. 

Déu ningú no l’ha vist mai; 
Déu Fill únic, que està en el si del Pare, 
és qui l’ha revelat.]  



PROJECTE D’HOMILIA
Vingué al món… 

L’evangeli que hem llegit és un relat extraor-
dinàriament elaborat on cada paraula i expressió tenen 
un doble nivell de significat: un significat superficial, 
quasi biològic, però que és usat com a llenguatge d’un 
segon significat profund, de gran contingut. 

En l’expressió “Jesús, el Messies, vingué al món 
d’aquesta manera”, les paraules “vingué al món”, 
usades per comptes de “va néixer”, tenen una doble 
intenció: afirmar la universalitat de Jesús, i posar en 
paral·lel el naixement de Jesús amb el “naixement” 
d’Adam (el primer home en el llenguatge mítico–
religiós dels Jueus). 

Aquest paral·lelisme Jesús - Adam ve reforçat per la 
referència a l’Esperit Sant. Jesús, com Adam, no neix 
per la força fecundant d’un baró sinó per la força de 
l’Esperit. Recordem el segon relat de la Creació: “El 
Senyor–Déu va modelar l’home amb pols de la terra 
(“humus” > humà). Li va infondre l’alè (“esperit”) de 
vida, i l’home es convertí en un ésser viu” (Gènesi 
2,7). És a dir: un “ninot de fang”, per l’Esperit, passa a 
ser un “home vivent”. 

Així doncs, el naixement de Jesús és explicat a partir 
del “naixement” d’Adam. 

Però Jesús no és un “altre” Adam. Adam va “néixer” 
de la terra (“humus”), i per la força de l’Esperit va fer-
se un ésser vivent i Humanitat. L’Esperit, sempre 
actuant, va portant la humanitat vers la plenitud, 
personificada en Jesús. Per Maria, Jesús és fill de la 
Humanitat ; per l’Esperit, Jesús (amb tota la 
Humanitat) és fill de Déu. 

Per Josep, Jesús és fill d’Israel. 
És important la figura de Josep, fill de David. 

L’Evangeli de Mateu comença amb la genealogia de 
Jesús per via de Josep; i, segons aquesta genealogia, 
Jesús és també cent per cent jueu. 

Mateu vol ressaltar aquest punt perquè quedi clar 
que Déu és fidel al Poble Escollit. La universalitat de 
Jesús no exclou la singularitat d’Israel com a Poble 
Escollit. Al contrari: precisament l’elecció d’Israel tenia 
per finalitat preparar la plenitud de la Humanitat en 
Jesús. En Jesús queden acomplertes les promeses 
fetes a Israel. “Tot això va succeir perquè es complís el 
que el Senyor havia anunciat pel profeta”. 
No tinguis por de prendre Maria com esposa… 

El relat insisteix en dos punts aparentment 
incoherents entre si: 

– Josep és l’espòs de Maria, i Maria és la seva dona. 
– Jesús neix de Maria, però no per la força fecundant 

de Josep. 
Mateu no fa biologia, sinó que usa el llenguatge 

biològic per comunicar un missatge religiós i 
sorprenent. 

Cal no interpretar malament aquest missatge. Josep 
veu que Maria “pertany” als plans de Déu. Com que 
era un home just, decideix retirar-se de la vida de 
Maria per no fer nosa. De cap manera no s’ha 
d’entendre això com si Josep pensés que Maria li havia 
fet el salt. En aquest cas, la justícia de la Llei jueva 
l’hauria obligat a denunciar la seva esposa. En canvi, 
des de l’inici del relat queda clar que Josep sap que 
Maria espera un fill per obra de l’Esperit Sant. No té 
“dubtes” sobre Maria sinó sobre la manera com ell ha 
de respectar Maria. La decisió que pren és generosa: 
decideix no ficar-se a on no el demanen. 

Però resulta que sí que l’hi demanen. En aquesta 
història, també ell hi té una missió imprescindible com 
a espòs i com a pare. “Tu li has de posar el nom de 
Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble”. 
Jesús és cent per cent “humà” per via de Josep i de 
Maria; però l’evangelista vol comunicar-nos una bona 
notícia: Jesús, fill de l’Home, és també fill de Déu. I 
com a tal és també el “primogènit” de la nova 
Humanitat. 
“Jesús” i “Emmanuel”. 

Dos noms per posar de relleu tota la realitat 
d’aquest nen que ha de néixer: 

– Jesús (= Josué), perquè salvarà el seu poble dels 
seus pecats. 

– Emmanuel (“Déu amb nosaltres”), perquè en ell 
se’ns fa visible (la tendresa de) Déu. 

MISSATGE 
El relat d’avui no pretén donar-nos dades 

biogràfiques sobre unes persones particulars sinó 
descobrir-nos, a través de Jesús-Messies, la realitat 
més profunda de la Humanitat: nascuts de la Terra, 
anem creixent a través de les generacions fins a ser 
capaços de rebre la plenitud de l’Esperit que ens 
permet ser plenament humans participant de la Vida 
de Déu. 

Per a participar de la vida de Déu, evidentment, no 
serveix la força fecundant de cap Poder humà. És Déu 
mateix qui “l’engendra” en nosaltres amb la força 
fecundant del seu Esperit (Amor). 

No es tracta de biologia sinó de l’acció de Déu que 
ens permet donar a la nostra vida una nova dimensió. 
És com quan un bon músic “engendra” una simfonia 
excel·lent amb les vibracions sonores “generades” pels 
instruments pertinents. Un instrument, per perfecte 
que sigui, és incapaç per si sol d’engendrar cap 
melodia; però en mans d’un bon músic pot fer 
meravelles. 

RESPOSTA 
Seguir l’exemple de Josep. “Josep es despertà i, 

complint el que l’àngel del Senyor li havia manat, 
prengué Maria com a esposa”. 

Cada un de nosaltres és invitat a “prendre la 
Humanitat com esposa”, i a posar totes les nostres 
capacitats al servei de la vida que ella constantment 
genera, fins a la plenitud de Déu (Efesis 3,19). 

En cada un de nosaltres hi ha d’alguna manera la 
maternitat de Maria i la paternitat de Josep per 
continuar engendrant, amb la força de l’Esperit, 
aquella Humanitat plena segons els projectes de 
Déu. 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1.Superant una visió biològica, quin canvi representa, 

en les relacions humanes, la virginitat de Maria i de 
Josep? 

2.En aquest relat, Josep representa els vincles amb la 
tradició, i Maria la capacitat d’obertura al futur. Com 
viviu, en el vostre procés humà i espiritual, aquesta 
doble dimensió? 

3. Penseu que el missatge de l’evangeli d’avui tindrà, o 
podrà tenir, alguna influència en la vostra manera de 
celebrar el Nadal d’aquest any? Quina? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

ADVENT IV. CICLE A.  

“JESÚS”. 

129. Jesús. (... i li has de posar el nom de Jesús). 
Qui és, Jesús? 

Heus aquí una pregunta clàssica entre els cristians i altres persones. Als Evangelis apareix en diferents 
ocasions, i els Sinòptics la posen fins i tot en boca del mateix Jesús: Qui diuen la gent que és el fill de 
l’home? I als deixebles: I vosaltres, qui dieu que sóc? (Mateu 16:13). 

Llegint els quatre Evangelis sembla evident que aquesta pregunta fonamental es fa i es repeteix 
precisament per deixar ben clar que no té una resposta única i establement definida. Quan la pregunta es 
fa a la gent, s’hi donen respostes diverses sense assenyalar si són correctes o no; i, quan es fa als 
deixebles, Jesús reacciona prohibint severament de dir a ningú la resposta concisa que ells donen. No s’hi 
diu pas que sigui una resposta incorrecta, però... no s’ha de dir a ningú (Marc 8:30). 

En el fragment de l’evangeli de Mateu que hem llegit avui hi ha dos noms per designar la mateixa 
persona: Jesús i Emmanuel. Són dos noms amb història que l’evangelista explica en detall. 

a). Jesús. 
L’Evangeli de Mateu comença amb la Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David, fill d’Abraham. 

Es tracta d’una genealogia concisa i perfectament estructurada, però que té un final sorprenent: ... 
Matan (va ser el pare) de Jacob, i Jacob va ser el pare de Josep, l’espòs de Maria, de la qual nasqué 
Jesús, l’anomenat Messies (Mateu 1:16).  

En tota la genealogia es diu qui és el pare de qui; en canvi al final no es diu que Josep sigui el pare 
de Jesús sinó l’espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l’anomenat Messies. Sorprèn tanta genealogia 
i tan ben estructurada per acabar suggerint que a Jesús li correspon una altra “genealogia” per via 
materna. Aquest suggeriment es confirma en la continuació del relat on s’exposa “com va ser 
engendrat Jesús, el Messies” (Fragment llegit avui). 

b). Emmanuel. 
Maria apareix sense genealogia; però el seu fill neix per obra de l’Esperit Sant. Aquesta referència a 

l’Esperit Sant connecta directament l’infantament de Jesús amb l’infantament d’Adam. Recordem la 
vella i bella escena de Gènesi 2:7: El Senyor-Déu va modelar l’home amb pols de la terra. Li va 
infondre l’alè de vida, i l’home es convertí en un ésser viu.  

Mateu estableix un paral·lelisme entre els dos infantaments: Amb l’alè de vida (Esperit Sant) sobre 
el ninot de fang neix Adam (=l’Home). Amb l’Esperit Sant sobre Maria neix el Messies. Maria ja no és 
un “ninot de fang” sinó que encarna la força maternal de la Humanitat que, en rebre l’Esperit Sant, 
genera el fill de Déu. “La verge tindrà un fill, i li posaran Emmanuel, que vol dir Déu-és-amb-
nosaltres”. 

Qui és Jesús? 
Per la genealogia de Josep, és l’hereu de tota la història del Poble Elegit començada amb Abraham. De 

Josep rep el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble. 
Per la genealogia de l’Esperit Sant, és l’hereu de la Humanitat precedent i primogènit de la Humanitat 

que vindrà. Li correspon el nom de Emmanuel, indicat per l’Àngel. 
Com hereu d’Israel, Jesús portarà a terme la missió del Poble Elegit, i mor al Calvari.  
Com hereu i primogènit de la Humanitat, Jesús inaugura un Nou Poble que abraça tots els humans, i viu 

i es realitza en tots i cada un dels humans d’ahir, d’avui i de demà. És el Fill de l’Home i Déu amb 
nosaltres. Aquest “nosaltres” forma part integrant de la resposta a la pregunta Qui és Jesús? 

L’evangeli de Joan és especialment eloqüent en aquest punt. A part d’aplicar a Jesús l’expressió “Jo 
sóc”, que és el nom de Déu, concreta aquesta presència de Déu segons la situació existencial de cada 
ésser humà: davant el cec, és llum (Joan 9:1ss); davant el paralític, és camí (Joan 5:1ss); és aigua per a 
qui té set (Joan 4:4ss), aliment per a qui té fam (Joan 6:31ss), resurrecció davant la mort (Joan 
11:25ss),...  En una paraula: Jesús és l’home pels altres (Joan 3:14). 

Per això, davant la pregunta “Qui és Jesús?”, no és possible donar una resposta establement ben 
definida, ja que és “diferent” per a cada ésser humà i per a cada situació de la seva vida. Això comporta 
que cada ésser humà forma part essencial de la resposta a “Qui és Jesús?”. I això també comporta que 
ningú es pot considerar autènticament seguidor de Jesús si no l’acull en la manera concreta com es 
presenta en cada un dels éssers humans que ens trobem pel camí. 

És així com els Evangelis ens presenten Jesús. No són la seva biografia, sinó una radiografia completa 
del Procés d’Humanització. Aquesta radiografia ens és visualitzada en la vida real i concreta de Jesús 
de Natzaret.  

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho
ADVENT IV. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

L’evangeli d’avui insisteix en la virginitat de Maria, 
sobre la qual ja vam parlar fa quinze dies; i 
m’agrada que en torni a parlar perquè em va 
quedar una qüestió pendent. 

Entenc força bé que, en un món masclista, la 
virginitat sigui l’afirmació clara i contundent de que 
la Nova Humanitat no serà engendrada pels 
poderosos (representats pels barons) sinó pels 
servidors de la Vida (representats per les dones). 
Tot això resulta molt bonic per predicar… Però les 
coses no van així. Els més grans invents de la 
Humanitat s’han fet per a les guerres (sempre obra 
dels barons). Els grans Estats són fruit, directament 
o indirecta, de guerres. El món ha progressat 
gràcies als vencedors. ¿Per què suposes que una 
Humanitat engendrada des del servei a la Vida és 
millor i més viable que la produïda pel Poder? 
Fid’ho 

¿Has comptat mai la multitud immensa de 
víctimes que ha produït i produeix la societat dels 
Poderosos? Les societats del Poder no són bones ni 
per als Poderosos! Aquests, lluitant entre ells, es 
destrueixen els uns al altres. El Poderós sempre 
busca de ser l’únic. 
Evy 

El Poder és creatiu. 
Fid’ho 

Els Humans hem estat creats a imatge de Déu, i 
participem en la seva creativitat. Això ens permet 

ser persones, creant-nos a nosaltres mateixos 
d’alguna manera. Gràcies a això, l’home adult no és 
un simple producte, sinó també autor de si mateix. 
D’aquesta manera, allò que comença com un do de 
Déu acaba essent també un mèrit nostre. 

Però, quan algú fa servir la seva creativitat per 
anular la creativitat d’altres humans, va contra el 
projecte i la generositat de Déu, i ofega la 
creativitat dels seus dominats. Els dominadors 
busquen de convertir les persones en objectes. 
Privar algú de la seva capacitat de decidir, va contra 
l’acció del Creador, que ens vol lliures. El relat 
d’avui ens presenta l’exemple d’un home just. 
Perquè és just, intenta retirar-se per no fer nosa als 
projectes de Déu i a la creativitat de Maria, la seva 
dona. Però, des d’aquesta actitud humil, descobreix 
que ell també té un paper fonamental en la creació 
de l’Home Nou. 

Reconec que el Poder pot enlluernar molta gent 
fent coses “meravelloses”, però anul·la les persones. 
Sempre és destructiu. El Poder és essencialment 
homicida. 
Evy 

Els vencedors de la Segona Guerra mundial van 
crear l’ONU, que és una cosa ben bona. 
Fid’ho 

Tan bona com ineficaç! I és ineficaç precisament 
perquè els vencedors van actuar de vencedors. 
Creu-me, amic: només amb el Poder, la Humanitat 
no seria mai adulta. 
Evy 

Si és a ix í , l a s i tuac ió humana sembla 
desesperada… 
Fid’ho 

De cap manera. Tingues en compte que l’afany de 
domini i l’esperit de servei coexisteixen en els 
humans. L’exhibició del domini provoca una major 
reacció dels dominats. Aquí es troba l’esperança!! 
Sense aquesta capacitat de reacció, la Humanitat ja 
fa molt de temps que s’hauria autodestruït. Per 
comptes d’això, mira la Humanitat i contempla les 
immenses multituds de persones dedicades 
sincerament al servei de la Vida, representades, en 
el relat d’avui, per la gran generositat de Josep. En 
realitat, el Poder és com les vacunes: el virus que 
injecta en la Humanitat desperta i activa les 
defenses dels Humans. Res no pot anul·lar l’acció de 
Déu que actua des dels humils. “Josep es despertà 
i, complint el que l’àngel del Senyor li havia manat, 
prengué Maria a casa com a esposa”. 

Mossèn Pere Torras 

http://www.parroquiesguixols.org/apunts-dhomilia-diumenge-2-dadvent-la-purissima/


EXPERIÈNCIA INTERIOR 

L'evangelista Mateu té un interès especial en dir als seus lectors que Jesús ha 
de ser anomenat també “Emmanuel". Sap molt bé que pot resultar xocant i 
estrany. A qui es pot anomenar amb un nom que significa "Déu amb nosaltres"? 
No obstant això, aquest nom tanca el nucli de la fe cristiana i és el centre de la 
celebració del Nadal. 

Aquest misteri últim que ens envolta per tot arreu i que els creients anomenem 
"Déu" no és una cosa llunyana i distant. És amb tots i cada un de nosaltres. Com 
ho puc saber? És possible creure de manera raonable que Déu és amb mi, si jo 
no en tinc cap experiència personal per petita que sigui? 

D'ordinari, als cristians no se'ns ha ensenyat a percebre la presència del misteri 
de Déu en el nostre interior. Per això, molts l’imaginen en algun lloc indefinit i 
abstracte de l'Univers. Uns altres el busquen adorant a Crist present en 
l'eucaristia. Forces intenten escoltar-lo a la Bíblia. Per a altres, el millor camí és 
Jesús. 

El misteri de Déu té, sens dubte, els seus camins per fer-se present en cada 
vida. Però es pot dir que, en la cultura actual, si no l’experimentem d'alguna 
manera dins nostre, difícilment el trobarem fora. Per contra, si percebem la seva 
presència en el nostre interior, ens serà més fàcil rastrejar el seu misteri en el 
nostre entorn. 

És possible? El secret consisteix, sobretot, a saber estar amb els ulls tancats i 
en silenci afable, acollint amb un cor senzill aquesta presència misteriosa que ens 
està encoratjant i sostenint. No es tracta de pensar en això, sinó d'estar "acollint" 
la pau, la vida, l'amor, el perdó … que ens arriba des del més íntim del nostre 
ésser. 

És normal que, en endinsar-nos en el nostre propi misteri, ens trobem amb les 
nostres pors i preocupacions, les nostres ferides i tristeses, la nostra mediocritat i 
el nostre pecat. No hem d'inquietar-nos, sinó romandre en el silenci. La presència 
amistosa que està en el fons més íntim de nosaltres ens anirà apaivagant, 
alliberant i guarint. 

Karl Rahner, un dels teòlegs més importants del segle vint, afirma que, enmig 
de la societat secular dels nostres dies, "aquesta experiència del cor és l'única 
amb la qual es pot comprendre el missatge de fe del Nadal: Déu s'ha fet home”. 
El misteri últim de la vida és un misteri de bondat, de perdó i salvació, que és 
amb nosaltres: dins de tots i cadascun de nosaltres. Si l'acollim en silenci, 
coneixerem l'alegria del Nadal. 

José Antonio Pagola






