
DIUMENGE 2 DE NADAL (3 GENER) 
 

Durant la festa de Nadal, la litúrgia ens presenta aspectes externs del naixement de Jesús: 

 L’anuncia de l’àngel a Maria. Immaculada 

 Naixement en el pessebre 

 Adoració dels pastors 

 El nom de Jesús 
 

Avui, en aquest 2on diumenge després de Nadal ens és un bon moment per copsar amb calma 

el que significa el naixement de Jesús; és a dir, arribar a una comprensió profunda del fet 

que la Paraula de Déu s’ha fet home. 
 

 “El qui és la Paraula s’ha fet home”. Déu no és mut. 

No ha quedat callat, tancat per sempre en el seu 

Misteri. Déu s’ha volgut comunicar. S’ha encarnat. Ens 

parla amb el nostre  llenguatge. Un Déu, no lluny que 

ens parla per mitjà dels profetes, sinó a través d’una 

humanitat com la nostra. Ens podem preguntar: 

Com, per mitjà d’un de sol, la resplendor arriba a tots? 

Com la divinitat resideix en la carn? 
 

Ho entendrem amb un exemple: el foc en el ferro. El foc no transforma el ferro, sinó que es 

fa present en ell. El foc no aniquila el ferro, sinó que li comunica la seva virtut, el seu ardor. El 

ferro amb l’escalfor no disminueix, sinó que dóna escalfor al qui s’hi acosta. Déu, doncs, sense  

perdre la divinitat, ha habitat enmig nostre. Sense patir cap canvi, es fa carn. 
 

Déu s’ha fet foc en Jesús per escalfar la humanitat. La Paraula s’ha fet home, perquè els 

humans siguem la veu de la Paraula. 

El gran perill dels cristians es confessar amb entusiasme que Déu s’ha fet home (ho 

proclamem en el Credo) i oblidar que Crist es troba enmig nostre. Déu ha vingut ha habitar 

enmig nostre i ens comportem com si Ell absent de nosaltres. 
 

 “Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit”. Allà a Betlem va ser acollit pels 

humils, uns pastors; rebutjat pel orgullosos, pels superbs, representats en Herodes. 
 

Déu cerca acolliment també avui. Déu ve en els refugiats, en els pròfugs de la guerra i de la 

fam. Déu continua encarnant-se i ve a casa nostra. I continuem confessant-lo de paraula, però 

ignorant la seva presència que ens molesta. 

Clar que aquesta presència no és evident; no la captem com captem les coses superficials i 

externes. 
 

L’humà i el diví no són realitats que s’exclouen. No hem de deixar de ser humans per a ser de 

Déu. L’humà és la porta que ens permet “entrar” en el diví. 
 

L’advertiment de l’evangelista continua avui: 

“La Paraula de Déu era present en el món, i el món no l’ha reconegut, ha vingut a casa 

seva, i els seus no l’han acollit 


