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PARAULES DE VIDA

S’ha revelat la bondat i l’amor de Déu
A
mb l’alegria que neix de la fe celebrem un any més la festa de
Nadal. En la Missa de la mitjanit se’ns anuncia aquest esdeveniment
com un fet joiós: una llum ha brillat sobre la nit d’aquest món; les portes de
l’esperança s’han obert a una humanitat que vivia amb l’horitzó tancat. Nadal
és Evangeli, és bona notícia per a tots els
homes. Si, com diu sant Agustí, evangelitzar és anunciar a tothom que Crist
ha vingut al nostre món, avui volem que
eixa bona notícia ressone per tot arreu,
especialment en els cors d’aquells que,
humanament parlant, no tenen cap motiu per viure en l’esperança.
Amb Crist ha vingut la pau. Sant Lluc
ens diu que Jesús va néixer en temps
de l’emperador August, qui va pacificar l’imperi i,
per això, es va designar a si mateix com a «salvador». Crist va ser anunciat per l’àngel als pastors
com el vertader Salvador: «Avui ens ha nascut un
Salvador, que és el Messies, el Senyor». Aquesta
és la gran alegria per a tot el poble. El xiquet que
ha nascut en un estable, que no té poder humà,
que ha entrat en la nostra història en la més extrema pobresa, tan diferent en tot a l’emperador
August, és el Salvador, el que ha portat al món la
vertadera pau.
La pau d’August, que pareixia definitiva, era en
el fons fràgil, com ho és la pau de les grans po-

tències i dels poderosos. Una pau imposada per
la força, pels exèrcits, pel poder, no és vertadera.
L’autèntica pau és obra de la justícia i fruit de l’amor, i només pot aconseguir-se si les persones
som renovades en el fons del nostre cor. Si ens
trobem amb el Senyor i ens deixem transformar
per Ell, aconseguirem la pau i treballarem sense
por perquè sigui una realitat en el món. L’adveniment de Crist és l’adveniment de la pau.
Després de l’anunci als pastors, la legió dels àngels canta: «Gloria a Déu a dalt del cel i a la terra
pau als homes que estima el Senyor». La glòria
de Déu és la pau en la terra i la pau glorifica Déu.

La celebració del Nadal és una invitació
a què nosaltres els cristians ens preguntem si hem conegut realment a Crist. Si
som instruments de la seua pau en les
nostres famílies, en la nostra societat,
en l’Església..., estem mostrant que
l’hem conegut i donant glòria a Déu.
En Jesús Déu se’ns mostra en el seu
vertader ser. En la carta a Titus se’ns
anuncia: «S’ha revelat l’amor de Déu, que
vol salvar tots els homes» (Tt 2,11); «S’ha
revelat la bondat de Déu, salvador nostre, i l’amor que ell té als homes» (Tt 3,
4). En eixe xiquet descobrim la bondat
d’un Déu que no vol imposar-se en els
nostres cors pel camí de la por, sinó pel
camí de l’amor. En un sermó del dia de
Nadal, un monjo de l’Edat Mitjana comentava així el signe del xiquet en bolquers i posat en la menjadora: «Temeu el Senyor dels àngels, però estimeu-lo petit; temeu el qui regna en
el cel, però estimeu-lo gitat en una menjadora». El
xiquet que neix a Betlem és el Senyor dels àngels,
és el Senyor de la majestat, és el qui regna en
el cel, però sap que si es manifestés únicament
en el seu poder, no l’estimaríem. Per això se’ns
mostra petit, indefens i pobre: per despertar en nosaltres l’amor a Ell.
Bon Nadal a tots.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

Demà passat, Nadal!
l temps d’Advent és a les acaballes. Les finestres del seu calendari són quasi totes
obertes. Ja hem encès el quart ciri de la corona. «Ells es van espantar molt. Però l’àngel els
digué: No tingueu por. Us anuncio una bona 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» (Lc 1,9-11). Demà, a l’església, celebrarem la Missa del Gall amb la comunitat dels creients. Demà passat ens aplegarem
al voltant de la taula de Nadal. Serà una trobada
de família. Procurarem ser-hi tots. Trobarem a faltar els familiars traspassats, els que són malalts
a l’hospital, els qui han perdut la llibertat, els qui
no hi poden ser perquè treballen... Tindrem un record per a ells i ens acompanyaran en el pensament i en el cor. En algunes cases, abans de di-
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nar cantaran unes nadales davant el pessebre.
Els infants recitaran i els grans escoltaran amb
satisfacció les dècimes apreses per a aquest dia
i per a aquest àpat. Els més petits faran preguntes davant tantes novetats. També per a alguns
serà una bona possibilitat de reconciliació familiar i de deixar enrere malentesos i friccions. És
Nadal!
Fora de casa també és Nadal, però per a algunes persones no és fàcil celebrar-ho. Els que estan sols per múltiples raons, els qui viuen al carrer,
els qui no guanyen prou, no ja per celebrar festivament el Nadal, sinó per viure dignament cada
dia, els qui no tenen feina o l’han perduda fa poc,
els immigrants acabats d’arribar o els que no troben acolliment... Jesús també va venir al món per
ells, especialment per ells. Les circumstàncies de

la seva vinguda, fa dos mil anys, l’identifiquen amb
molts d’ells.
Celebrem Nadal, fem-ho en família. No oblidem,
però, les persones que necessiten de les nostres
accions solidàries, veritables actes d’amor: un donatiu a alguna institució que els ajudi, aportar aliments a les campanyes de recollida que es repeteixen durant l’any, acollir alguna persona en les
situacions descrites al nostre dinar familiar... Nadal
és una festa que ens entra molt endins i fa sortir de
nosaltres bondat, generositat i esperança. Celebrem que Jesús és nat per ensenyar-nos la joia de
servir i estimar els altres. «I de sobte s’uní a l’àngel
un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant: Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima» (Lc 2,1-14).
Enric Puig Jofra, SJ
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Visita dels missioners
a la zona centre del Bisbat

PALABRAS DE VIDA

Se ha revelado
la bondad
y el amor de Dios

C

on la alegría que nace de la fe celebramos
un año más la fiesta de Navidad. En la Misa
de la medianoche se nos anuncia este acontecimiento como un hecho gozoso: una luz ha brillado sobre la noche de este mundo; las puertas de la
esperanza se han abierto a una humanidad que vivía con el horizonte cerrado. Navidad es Evangelio,
es buena noticia para todos los hombres. Si, como
dice san Agustín, evangelizar es anunciar a todos
que Cristo ha venido a nuestro mundo, hoy queremos que esa buena noticia resuene en todas partes, especialmente en los corazones de aquellos
que, humanamente hablando, no tienen ningún motivo para vivir en la esperanza.
Con Cristo ha venido la paz. San Lucas nos dice
que Jesús nació en tiempos del emperador Augusto, quien consiguió pacificar el imperio y, por eso,
se designó a sí mismo como «salvador». Cristo fue
anunciado por el ángel a los pastores como el verdadero Salvador: «Hoy os ha nacido un Salvador, el
Mesías, el Señor» (Lc 2,11). Esta es la gran alegría
para todo el pueblo. El niño que ha nacido en un establo, que no tiene poder humano, que ha entrado
en nuestra historia en la más extrema pobreza, tan
diferente en todo al emperador Augusto, es el Salvador, el que ha traído al mundo la verdadera paz.
La paz de Augusto, que parecía definitiva, era en
el fondo frágil, como lo es la paz de las grandes potencias y de los poderosos. Una paz impuesta por la
fuerza, por los ejércitos, por el poder, no es verdadera. La auténtica paz es obra de la justicia y fruto del
amor, y sólo puede conseguirse si las personas somos renovadas en el fondo de nuestro corazón. Si
nos encontramos con el Señor y nos dejamos transformar por Él, alcanzaremos la paz y trabajaremos
sin miedo para que sea una realidad en nuestro
mundo. El advenimiento de Cristo es el advenimiento de la paz.
Después del anuncio a los pastores, la legión de
los ángeles canta: «Gloria a Dios en el cielo y en la
tierra paz a los hombres que ama el Señor». La gloria de Dios es la paz en la tierra y la paz glorifica
a Dios. La celebración de la Navidad es una invitación a que nosotros los cristianos nos preguntemos si hemos conocido realmente a Cristo. Si somos instrumentos de su paz en nuestras familias,
en nuestra sociedad, en la Iglesia…, estamos mostrando que lo hemos conocido y dando gloria a Dios.
En Jesús Dios se nos muestra en su verdadero ser.
En la carta a Tito se nos anuncia: «Se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres» (Tit 2,11); «Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre»
(Tit 3,4). En ese niño descubrimos la bondad de un
Dios que no quiere imponerse en nuestros corazones por el camino del miedo, sino por el camino del
amor. En un sermón del día de Navidad, un monje
de la Edad Media comentaba así el signo del niño
en pañales y acostado en el pesebre: «Temed al Señor de los ángeles, pero amadlo pequeño; temed a
quien reina en el cielo, pero amadlo acostado en un
pesebre». El niño que nace en Belén es el Señor de
los ángeles, es el Señor de la majestad, es quien reina en el cielo, pero sabe que si se manifestara únicamente en su poder, no lo amaríamos. Por eso se
nos muestra pequeño, indefenso y pobre: para despertar en nosotros el amor a Él.
Feliz Navidad a todos.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

l Servei Conjunt d’Animació Missionera
(SCAM) va iniciar la seva activitat el dissabte
dia 3 de novembre a l’arxiprestat de MontsiàLa Tinença. El cap de setmana següent tenia previst
començar a l’arxiprestat del Delta-Litoral. Aquest
servei el tenim cada quatre anys a una zona diferent
del nostre Bisbat. L’objectiu és animar i divulgar el
missatge de la fe en el nostre propi ambient fent
arribar el testimoni dels missioners.
Durant una setmana ens va acompanyar el missioner combonià Antoni Calvera, que actualment és
el coordinador de l’SCAM a Catalunya, Aragó, Llevant i Balears i, a més a més, fa les gestions i coordina el museu africà de València; va acompanyar
durant uns dies el Servei Conjunt d’Animació Missionera. El pare Antoni és nascut a Barcelona fa 72 anys.
Ha viscut cinc anys de la seva vida a Etiòpia i uns altres dotze a Sud-àfrica.
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Va fer una visita a la seu de la Delegació de Missions i vam poder compartir amb ell i tota la gent que
estàvem allí una agradable i profitosa estona.
Delegació de Missions

Confirmacions a la Parròquia
de la Mare de Déu dels Dolors
de Tortosa

l bisbe Enrique Benavent va administrar el sagrament de la Confirmació a 32 joves el 10 de
novembre a la Parròquia de la Mare de Déu dels
Dolors de Tortosa. El temple parroquial estava ple a
vessar de pares, padrins i familiars dels joves, així
com de la comunitat parroquial habitual de la Missa
dels dissabtes i alguns adolescents que s’hi estan
preparant per a ser confirmats els propers anys.

E

L’assemblea eucarística va seguir vivament la
celebració amb l’ajut del fullet i l’animació dels
cants a càrrec del grup musical parroquial, format
per familiars d’una confirmanda.
El rector, Mn. José Luis Arín, va fer la presentació
al Sr. Bisbe i a la comunitat dels 32 joves: una de
la parròquia veïna de la Raval de Crist i dos d’Amposta, a més dels 29 que han estat preparats als
Dolors durant dos anys. Enguany els hem animat ja
a incorporar-se al Grup de Joves que periòdicament
es reuneixen al nostre centre parroquial. En l’homilia,
el bisbe Enrique animà tota l’assemblea a donar gràcies a Déu pel gran do de la fe i encoratjà a conrearla amb responsabilitat. Al final de la celebració, i després de fer-se la foto de grup, cada jove confirmat
va rebre el detall d’una petita Creu de Terra Santa.

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «La presència de l’Àngel de la guarda a la nostra vida no és
només per a ajudar-nos
en el camí, sinó també per mostrarnos cap a on hem d’anar» (2 d’octubre).
@Pontifex: «En un moment clau de
la seva joventut, sant Francesc d’Assis llegí l’Evangeli. També avui en dia
l’Evangeli et fa conèixer Jesús viu, et
parla al cor i et canvia la vida» (5 d’octubre).

@Pontifex: «Demanem a l’Esperit
Sant que ens obri de bat a bat les
portes del cor per tal que Jesús hi
pugui entrar per portar-nos el seu
missatge de salvació» (5 d’octubre).
@Pontifex: «Demanem al
Senyor els dons del diàleg i de la paciència, de
la proximitat i de l’acolliment que estima,
perdona i no condemna» (7 d’octubre).

Grup de catequistes
de Confirmació dels Dolors
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Inici de curs de catequesi als Ports-Maestrat
l dissabte dia 10 de novembre
vam celebrar la trobada d’inici
de curs de la catequesi a l’arxiprestat dels Ports-Maestrat. Des
de fa molts anys a la comarca dels
Ports veníem celebrant a principi de
curs una convivència amb els xiquets
i famílies de la catequesi de comunió,
postcomunió i confirmació. Enguany
la trobada va eixamplar la seua participació a famílies de tot l’arxiprestat
dels Ports-Maestrat.
La trobada es va realitzar a l’Avellà
de Catí. Sempre comença amb una petita caminada. En esta ocasió, des
del mateix poble de Catí fins al Santuari. Com ja se’ns havia fet tard, vam
dinar i compartir multitud de pastes
aportades per les mateixes famílies.
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La vesprada la vam començar amb
una gimcana realitzada al voltant de
l’Evangeli del diumenge i del Credo
que hi ha a les pintures de l’interior de
l’ermita. Estes pintures han estat restaurades recentment i us recomanem
una nova visita a l’Avellà per poder
contemplar-les amb el seu nou esplendor. La celebració de l’Eucaristia,
com sempre, va tancar la nostra trobada.
El bon record i participació de molts
xiquets i famílies ens encoratgen a
continuar endavant amb esta activitat conjunta de l’arxiprestat i amb la
resta d’activitats que anirem programant al llarg del curs.
Eduard Blasco

La comunitat educativa del Col·legi diocesà
Sagrada Família visita Saragossa
es persones que formen la comunitat del Col·legi diocesà Sagrada Família de Tortosa van
participar, el 14 de novembre, en la
sortida més multitudinària que organitza el centre educatiu del nostre
bisbat.
Unes cinc-centes persones, entre
alumnes i professors, vam viatjar de
Tortosa a Saragossa per compartir
un dia junts, participar de diverses activitats culturals segons l’etapa educativa i, finalment, aplegar-nos a la
Basílica del Pilar per compartir una
Eucaristia presidida pel nostre bisbe
Enrique Benavent.
Segons el curs, ja que viatjaven
alumnes d’entre quart d’Educació Primària i segon de Batxillerat, es va seguir una ruta diferent per tal d’oferir
activitats culturals adequades a cada edat. La primera ruta va fer camí

L

AGENDA
◗ Del 27 al 29. Barcelona, Voluntariat
amb Joves. Delegació de Pastoral Vocacional. / Madrid, Pelegrinatge Confiança Taizé, Delegació de Joves.
◗ Diumenge 30. Catedral, Festa de la
Sagrada Família, a les 12 h, Missa.
Delegació Família i Vida, Patronat,
EMD, Col·legi Diocesà.

directament fins a la ciutat de Saragossa, on es va visitar l’aquari de la
ciutat. La segona ruta va fer parada

a la ciutat d’Alcanyís, amb visita al
castell i al centre històric. La tercera
ruta va recórrer camí fins a Mequi-

nensa. Allí es va visitar el Museu de la
Mina de Carbó del poble. Finalment,
la darrera es va fer a la capital de l’Aragó, on es van poder visitar diversos
monuments i llocs d’interès.
Cap a les quatre de la tarda van
anar arribant les rutes al lloc de trobada, la Plaça del Pilar de Saragossa.
Allí ens vam fer una fotografia de
grup i vam entrar a la Basílica del Pilar. L’Eucaristia fou presidida pel nostre Bisbe i concelebrada pel representant de la Titularitat, Mn. Tomàs
Mor i Mn. Rafel Prades. Durant la celebració participaren en molts moments alumnes i professors. A l’homilia, el Sr. Bisbe va destacar com el
perdó ha de ser el que mogui les nostres vides i com aquest perdó és tan
necessari per seguir estimant els del
nostre voltant.
Pau Prades

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL
24. Dilluns (lit. hores: 4a setm.)
[2S 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88 /
Lc 1,67-79]. Sant Delfí, bisbe; santa Adela, abadessa; santa Irmina,
vg. princesa.
25. Dimarts [Nit: Is 9,2-4.6-7 /
Sl 95 / Tt 2,11-14 / Lc 2,1-14. Alba: Is 62,11-12 / Sl 96 / Tt 3,4-7 /
Lc 2,15-20. Dia: Is 52,7-10 / Sl
97 / He 1,1-6 / Jo 1,1-18 (o bé, més
breu: 1,1-5.9-14)]. Nadal de Nostre
Senyor Jesucrist, a Betlem de Judea.
També: Mare de Déu de Betlem o
del Pessebre; santa Anastàsia, mr.
(s. IV); santa Eugènia, vg. i mr.

26. Dimecres [Fets 6,8-10 /
Sl 30 / Mt 10,17-22]. Sant Esteve,
diaca i protomàrtir (35) a Jerusalem;
sant Dionís, papa (259-268) i mr.;
sant Zòsim, papa (grec, 417-418).
27. Dijous [1Jo 1,1-4 / Sl 96 /
Jo 20,2-8]. Sant Joan, apòstol i evangelista, fill de Zebedeu, vident a Patmos, venerat a Efes (†100); sant
Teodor, monjo; santa Nicaret, vg.
28. Divendres [1Jo 1,5-2,2 /
Sl 123 / Mt 2,13-18]. Sants Innocents, mrs. a Betlem i rodalia; santa
Dòmina, vg. i mr.; sant Abel, fill d’Adam i d’Eva.

29. Dissabte [1Jo 2,3-11 / Sl
95 / Lc 2,22-35]. Sant Tomàs Becket (1118-1170), bisbe de Canterbury i mr.; sant David (s. XI-X aC),
rei de Judà i d’Israel i profeta, conqueridor de Sió; sant Tròfim, bisbe.
30. Diumenge vinent, la Sagrada Família: Jesús, Maria i Josep (lit.
hores: 1a setm.) [Sir 3,3-7.14-17a /
Sl 127 / Col 3,12-21 / Mt 2,13-15.
19-23 (o bé: 1S 1,20-22.24-28) /
Sl 83 / 1Jo 3,1-2.21-24 / Lc 2,4152]. Sant Mansuet, mr.; sant Rainer,
bisbe; santa Anísia, mr.; sant Fèlix I,
papa (269-274) i mr.; beat Raül, abat.
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Diumenge IV d’Advent (C)
◗ Lectura de la profecia de Miquees
(Mi 5,1-4a)

◗ Lectura de la profecía de Miqueas
(Miq 5,1-4a)

Això diu el Senyor: «Tu Bet-Lèhem Efrata, petita per figurar entre les famílies de Judà: de
tu en sortirà el qui ha de regir Israel.» Els seus
orígens són llunyans, des dels temps eterns.
Els tindrà abandonats fins que la mare haurà
tingut un fill; aleshores la resta dels germans
tornarà cap al poble d’Israel. Es presentarà a
fer de pastor amb la majestat del seu Déu, amb
la glòria del nom del Senyor. I viuran en pau,
perquè ara serà gran d’un cap a l’altre de la
terra. Ell serà la pau.

Esto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar
al que ha de gobernar Israel; sus orígenes son
de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso,
los entregará hasta que dé a luz la que debe
dar a luz, el resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme,
pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta
el confín de la tierra. Él mismo será la paz».

◗ Salm responsorial (79)

◗ Salmo responsorial (79)

R. Déu de l’univers, renoveu-nos, feu-nos veure
la claror de la vostra mirada, i serem salvats.

R. Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro
y nos salve.

Pastor d’Israel, escolteu-nos. / Vós que teniu
querubins per carrossa, / desvetlleu el vostre
poder, / veniu a salvar-nos. R.

Pastor de Israel, escucha; / tú que te sientas
sobre querubines, resplandece; / despierta tu
poder y ven a salvarnos. R.

Déu de l’univers, / gireu des del cel els vostres
ulls, / veniu i visiteu aquesta vinya, / que la vostra mà havia plantat / i havia fet robusta i forta. R.

Dios del universo, vuélvete: / mira desde el cielo, fíjate, / ven a visitar tu viña. / Cuida la cepa que tu diestra plantó / y al hijo del hombre
que tú has fortalecido. R.

Que la vostra mà reposi / sobre l’home que
serà el vostre braç dret, / el fill de l’home a
qui vós doneu la força. / No ens apartarem
mai més de vós; / guardeu-nos la vida / perquè invoquem el vostre nom.

Que tu mano proteja a tu escogido, / al hombre que tú fortaleciste. / No nos alejaremos
de ti: / danos vida, para que invoquemos tu
nombre. R.

◗ Lectura de la carta als cristians hebreus
(He 10,5-10)

◗ Lectura de la carta a los Hebreos
(Heb 10,5-10)

Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món:
«No voleu oblacions ni sacrificis, però m’heu
format un cos; no exigiu l’holocaust ni l’expiació. Per això us dic: Com està escrit de mi en
el llibre, Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat.»
Primer ha dit: «Les oblacions i els sacrificis,
l’holocaust i l’expiació, no els voleu ni els exigiu», encara que totes aquestes ofrenes són
precisament les que la llei prescrivia. Després
afegeix: «Vinc a fer la vostra voluntat.» Adoneu-vos com suprimeix tot el que deia abans
i ho substitueix pel que diu després. A nosaltres ens ha santificat l’ofrena del cos de Jesucrist, feta una vegada per sempre per complir
aquesta «voluntat» de Déu.

Hermanos: Al entrar Cristo en el mundo dice:
«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero
me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo
dije: He aquí que vengo —pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí—
para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad». Primero
dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas,
ni holocaustos, ni víctimas expiatorias», que
se ofrecen según la ley. Después añade: «He
aquí que vengo para hacer tu voluntad». Niega
lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
(Lc 1,39-45)

◗ Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (Lc 1,39-45)

Per aquells dies, Maria se n’anà decididament
a la Muntanya, a la província de Judà; entrà a
casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt
Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen
saltà dins les seves entranyes, i Elisabet, plena de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves
forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és
beneït el fruit de les teves entranyes. Qui soc
jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les
meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò
que el Senyor t’ha fet saber, es complirà.»

En aquellos días, María se levantó y se puso
en camino de prisa hacia la montaña, a una
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en
su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y,
levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre
las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de
mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

COMENTARI

Neix el qui és
la nostra pau

Som ja a les portes del Nadal. Per això les
lectures ens presenten la immediatesa del
naixement del Salvador. Ho diu el profeta
Miquees ja al segle vuitè: Tu, Betlem Efrata, petita per a figurar entre les famílies de
Judà: de tu sortirà el qui ha de regir Israel.
Betlem és on va néixer David i on naixerà
el Messies, Jesús. La seva missió: Ell es
presentarà a fer de pastor amb la majestat del seu Déu. I com a resultat: Viuran en
pau, perquè ara serà gran d’un cap a l’altre
de la terra. Ell serà la pau. Podem dir que
el nom de qui naixerà a Betlem és Pau (en
majúscula). Ens resultarà més comprensible si entenem que pau, en sentit bíblic, inclou la prosperitat material i espiritual, és
a dir, la felicitat plena.
La proximitat del naixement del Senyor
la podem llegir en l’escena evangèlica. Maria gràvida del Salvador del món va a visitar la seva cosina que descobreix en ella
a la Mare del Salvador: Ets beneïda entre
totes les dones i és beneït el fruit de les
teves entranyes. ¿Qui soc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Elisabet no en tenia cap coneixement de qui
portava Maria en el seu si sinó que plena de
l’Esperit Sant cridà amb totes les seves
forces. És Déu mateix qui li ha revelat que
el fill de Maria és el Senyor, el Salvador.
La segona lectura ens permet aprofundir
en el sentit del naixement a Betlem del qui
ha de regir Israel, del fill de Maria. Crist deia
a Déu quan entrà al món: No voleu oblacions ni sacrificis, però m’heu format un
cos; no exigiu l’holocaust ni l’expiació. Com
està escrit de mi en el llibre, Déu meu, vinc
a fer la vostra voluntat. El qui naixerà de
Maria ve a fer la voluntat del Pare, no a multiplicar altre cop sacrificis i holocausts. El
sacrifici agradable a Déu serà fer sempre
la voluntat del Senyor. Per això neix Jesús
a Betlem. Aquest és el sentit profund del
Nadal: que aprenguem, com aquell infant,
a fer sempre la voluntat del Pare. Celebrar
el Nadal vol dir imitar sempre l’actitud del
Fill de Maria.
Mn. Jaume Pedrós
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