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Germans estimats, sempre tinc por en començar una homilia, perquè no voldria
mai trencar el diàleg entre vosaltres i el Senyor, que amb la seva Paraula ens parla. I
això ho és encara més en la nit de Nadal. És tan gran la Paraula que avui ens adreça el
Senyor, en aquesta nit santa de Nadal, que cap altra paraula que no fos harmoniosa
amb la Paraula, amb majúscula, dissonaria i trencaria la bellesa d’aquesta nit en què el
«Sol» llueix amb tota la seva claror, perquè el poble que avançava a les fosques ha vist
una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós, ja que ens ha

nascut un noi, ens ha estat donat un fill que porta a l’espatlla la insígnia de príncep.
Sí, germans, aquest és el sol sense posta, la llum que sempre resplendeix,
Jesús, el Fill etern de Déu, que avui neix en el misteri de Nadal. Sí, s’han complert els
dies i Maria, l’esposa de Josep, la sempre verge, infanta el seu fill, el primogènit,
l’embolcalla i el posa en una menjadora. I nosaltres aquesta nit de Nadal ens deixem
omplir de la llum que ve del rostre tendre de l’infant tot just nat, i restem bocabadats
davant la bellesa de la vida nova, la tendresa de la carn trèmula, la feblesa del qui es
deixa embolcallar, mirar i acaronar. Sí, nosaltres restem meravellats davant l’afirmació
de la fe cristiana que confessa en aquest infant el Fill de Déu totpoderós i etern, fet
home per nosaltres en el si virginal de Maria i nascut per la nostra salvació. Acollim les
paraules de l’àngel i creiem, tot mirant l’infant embolcallat i posat en una menjadora,
que ell és el Salvador, és el Messies, és el Senyor. I, fent això, en el nostre cor
ressonen aquelles paraules de sant Pau: Si amb els llavis confesses que Jesús és el
Senyor i creus en el teu cor que Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts, et salvaràs (Rm
10,9). Germà, aquesta nit et convido a dir amb els llavis: «Jesús és el Senyor», mentre
en el teu cor creus que ell ha mort i ha ressuscitat. Sí, fem-ho tots, sense cap por.
No tinguem cap por i que en el nostre cor neixi i reneixi l’alegria. De fet, en tota
aquesta celebració de mitjanit el que domina és l’alegria pròpia de la nit de Nadal. El
profeta Isaïes ens ha dit: Als qui vivien en un país tenebrós els heu omplert de goig,
d’una alegria immensa; s’alegren davant vostre com la gent a la sega... perquè ens ha
nascut un noi, ens ha estat donat un fill, que porta a l’espatlla la insígnia de príncep... I
en el salm hem cantat: El cel se n’alegra, la terra hi fa festa... jubilen els camps amb
tot el que hi ha, criden de goig els arbres del bosc... Hem vist que ve el Senyor . I si el
profeta albirava la salvació i el salmista cantava l’obra de Déu, recordant les proeses
del Senyor i esperant un futur millor, deixem que l’àngel, el mateix àngel de la nit de
Nadal, ens porti la bona notícia que mai no passa: 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. Sí, germans, Nadal i alegria van
units. L’alegria és el que envolta el naixement de Jesús a Betlem. L’alegria ja
anunciada en els profetes i en els salms, ara es fa realitat plena en Jesús, el fill de
Maria. L’autèntic Nadal, l’únic Nadal, porta l’alegria que mai no mor; la joia capaç
d’omplir el cor de tots els homes, de tots els temps, de tots els llocs, en totes les
situacions. També el teu cor i el meu cor. És bo que ens preguntem: Quina realitat hi
ha en el teu i en el meu cor que no deixa que brolli l’alegria plena? Què fa que passem
de puntetes davant d’aquest misteri? Què fa que no ens deixem mirar per l’infantó? No
ens adonem que som al davant del qui és la font de la veritable i única alegria? El sant
pare Francesc ens diu: «La joia de l’Evangeli omple el cor i la vida sencera dels qui es

troben amb Jesús» (EG,1). L’alegria del Nadal té la seva font única en el trobament
amb Crist. Qui es deixa trobar per Crist experimenta l’alegria profunda que el fa sortir
de la tristesa, de l’aïllament, de la buidor, del sense sentit. Cada Nadal, aquest Nadal,
és una ocasió única per a deixar-nos trobar per Jesús que ve a nosaltres. Posem-nos al
davant de Jesús, tal com som, també amb el que no ens deixa viure del tot l’alegria de
Nadal. Sí, posem al davant de Jesús el que hi ha en el nostre cor, no amaguem res,
per tal que la llum que ve del rostre de Crist dissipi tota tenebra.
L’àngel va dir als pastors: Us anuncio una nova que portarà a tot el poble una
gran alegria. L’alegria de Nadal no és sols per a restar en el nostre cor. Si fos així no
seria l’alegria de Nadal. Jesús és per a tot el poble. Tots els pobles són cridats a
escoltar la Bona Nova de Jesús, el Salvador, el Messies, el Senyor. L’alegria de Nadal
porta també l’alegria d’evangelitzar. Si en el nostre cor hi ha Jesús, la nostra vida serà
plena de l’alegria de l’evangeli. És l’alegria que ens ha dit sant Pau: S’ha revelat l’amor

de Déu, que vol salvar tots els homes, i ens ensenya que abandonem la impietat i els
desigs mundans, per viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat.
La vida del qui es deixa trobar per Jesús manifesta l’alegria autèntica, no la que brolla
de les realitats falses i fugisseres, sinó del que resta sempre en el cor i porta a la vida
de santedat en la sobrietat, la justícia i la pietat. És la vida del qui es deixa transformar
més i més per Jesús per a esdevenir el seu Cos, la seva Església, els rescatats pel
Senyor i fets un poble ben seu, apassionat per fer el bé. L’alegria d’evangelitzar amb la
vida i la paraula, aquesta és la joia que brolla del Nadal. Els qui creiem en Jesús no
podem deixar de pronunciar, en aquests dies de Nadal i sempre, el nom de Jesús
davant de tots aquells que tenim al nostre costat: familiars i amics, coneguts i
desconeguts. Experimentem, doncs, la joia d’evangelitzar, de ser com els àngels i els
pastors, que parlaven de l’infant nascut a Betlem en aquesta nit de Nadal, tan santa i
tan lluminosa, que la seva claror no s’apaga mai en el cor dels qui creuen en Jesús.
Maria, mare de Jesús, mare de l’Evangeli vivent, mostreu-nos sempre Jesús,
fruit beneït del vostre ventre, perquè l’alegria de l’Evangeli, que té el seu inici en
aquesta nit de Nadal, no s’apagui mai en els nostres cors i en el cor de tots els homes
que estima el Senyor. Amén.

