
DIUMENGE 4t D’ADVENT  ( 20 desembre) 

Tenim a prop el Nadal. Acostem-nos-hi amb joia, amb esperança. Déu ve a nosaltres. És Ell qui 

pren la iniciativa. Nosaltres només ens hi cal posar l’actitud d’espera. Però no una espera 

passiva, sinó activa. És a dir, una espera que demana remoure, canviar, renovar. I tot això 

implica moure’s, no creuar-se de braços. 

Una actitud que avui la veiem reflexada en Maria. Ella esperava el Messies, com tot el poble. 

Havia sentit els missatges dels profetes. Era plenament conscient d’aquesta vinguda. La seva 

actitud d’espera, la converteix en el mitjà de la seva vinguda. El Papa Francesc, davant 

aquesta actitud de Maria, ens diu: 

“Fixem la mirada en aquesta senzilla jove de Natzaret, en 

el moment que acull amb docilitat el missatge diví amb el 

seu “si”; captem dos aspectes essencials de la seva actitud, 

que és per a nosaltres model de com preparar-nos per al 

Nadal. Abans de res la seva fe. La seva actitud de fe, que 

consisteix en escoltar la Paraula de Déu per abandonar-se a 

aquesta Paraula amb plena disponibilitat de cor i de ment. 

En respondre a l’àngel li va dir: “sóc l’esclava del Senyor, 

que es compleixin en mi les teves paraules”. En el seu  “sóc 

aquí” ple de fe, Maria no sap pas per quins camins haurà 

d’arriscar-se, quins dolors haurà de patir, quins riscos 

afrontar. Però és conscient que és  el Senyor qui li ho 

demana i Ella es fia totalment d’Ell, s’abandona al seu amor. Aquesta és la fe de Maria” 

També hi hem de veure en aquest relat evangèlic la presència de Josep. Maria, diu a l’àngel: 

“com pot ser això, si jo no tinc marit”?. Si, estava promesa amb Josep. Els plans de Déu no són 

sempre els plans dels humans. Josep, com Maria, entra en el pla de Déu. No només ha dit “si” 

a Maria, ara ha de dir “si” a Déu. Imaginem-nos, doncs, Josep, un home jove il·lusionat per 

formar una família, enamorat de Maria, i aquesta li anuncia que està embarassada per obra de 

l’Esperit Sant (la teologia encara no ha explicat amb plena claredat que vol dir “per obra de 

l’Esperit Sant”). El fet és que Josep, com Maria, té dubtes del seu paper en aquest pla diví, 

però com Maria diu “si” a la proposta de Déu de ser el pare del Messies. 

També Déu ens demana a nosaltres un “si” de fer present el Messies, el Salvador, el Jesús 

mort i ressuscitat, al nostre temps i en els nostres. Només ens cal ser receptors del que Déu 

ens demana. El nostre món necessita de nou el Salvador. El necessiten els infants, els joves, 

els matrimonis i les persones grans. El necessitem els sacerdots i els cèlibes.  


