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NADAL

Els humans ens acostumem a tot.
Els creients, si badem, ens podem acostumar 

a saber-nos estimats per Déu.
I també tenim el perill d’acostumar-nos 

a celebrar la festa de Nadal.

Però, que gran és celebrar el Nadal!
Déu ha estimat tant el món,
 que ha donat el seu Fill únic, 

perquè no es perdi cap dels qui creuen en ell, 
sinó que tinguin  vida eterna  (Jo 3,16).

●  Nadal és un misteri impregnat d’humilitat

Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelo-
sament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res: pren-
gué la condició d’esclau i es féu semblant als homes (Fl 2,6-7).

Només si ens apropem amb senzillesa i humilitat a l’Infant 
de Betlem, arribarem a descobrir i viure el gran misteri 
d’amor que amara tota la seva vida.

Novament som convidats a celebrar el Nadal. 

Novament l’hem de viure i celebrar amb fe profunda i 
amb agraïment sincer.



● Nadal és un misteri amarat de pobresa
Mentre eren allà se li van complir els dies, i va néixer el seu fi ll 
primogènit: ella el va faixar amb bolquers i el posà en una menja-
dora, perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se (Lc 2,6-7).

Només si ens apropem a aquest Infant amb cor de pobre, 
podrem descobrir i valorar la gran riquesa de vida que ell 
ha vingut a portar-nos.

●  Nadal és un misteri que reclama la fe
Els pastors anaren de pressa a Betlem i trobaren Maria i Josep, 
amb el nen posat a la menjadora (Lc 2,16).

Amb els ulls del cos, els pastors només veuen un in-
fant com els altres: que plora, que dorm, que necessi-
ta aliment… Però amb els ulls de la fe, hi endevinem la 
presència del Senyor, el Salvador.

●  Nadal és un misteri 
 que ens convida 
 a ser contemplatius

Maria guardava tot això en 
el seu cor i ho meditava (Lc 2, 19).

Com Maria, a través de la pregària,
hem de guardar en el nostre cor 
i meditar el do que Déu ens fa. 
Així arribarem a descobrir 
i viure tota la seva grandesa i profunditat.

● Nadal és un misteri ple d’amor
L’amor de Déu s’ha manifestat enmig nostre quan ha enviat al 
món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell. L’amor con-
sisteix en això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar 
Déu; ell ens ha estimat primer i ha enviat el seu Fill com a víctima 
que expia els nostres pecats (1Jo 4,9-10).

Qui estima de debò no es limita a donar coses, sinó que 
arriba a donar-se a si mateix. Qui estima de debò no es-
pera que sigui l’altre qui faci el primer pas de donar-se, 
sinó que és ell qui pren la iniciativa.




