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El text que llegim avui, el pròleg de l’evangeli de Joan, ens situa en el cor ma-

teix del Misteri de Nadal que celebrem aquests dies. No hi trobarem cap mena 

de concessió al sentimentalisme, ni s'adreça a la imaginació, ni alimenta una 

difosa espiritualitat, ni fonamenta una ingènua religiositat popular. Només pot 

ser acollit, pel qui ho desitgi, des de l'obertura de la fe i des d'un pregon silenci 

contemplatiu.  

Es tracta d'un text d'una profunditat, una elevació i una densitat extraordinà-

ria, que utilitza paraules humanes, com no pot ser d'altra manera, per parlar 

d'una realitat inefable, aquest «Déu a qui ningú no ha vist mai», i del seu desig-

ni sobre nosaltres. No és estrany que Pau demani en la seva pregària «que 

Déu us concedeixi els dons espirituals d'una comprensió profunda i de la seva 

revelació, perquè coneguem de veritat qui és Ell, i que il·lumini la mirada interi-

or del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat i quines 

riqueses de glòria us té reservades, l'heretat que ell ens dóna entre els sants».  

Al principi, des de sempre, existeix una realitat inseparable de Déu que és el 

coneixement que Déu té de si mateix, i la Paraula que expressa aquest conei-

xement. Només aquesta Paraula s'adequa plenament al què Déu és, i a la ve-

gada expressa el què Déu pensa, el seu projecte creador, el seu designi sobre 

la creació, com «la saviesa creada abans del temps, des del principi» de la qual 

ens parla el text del fill de Sira que llegim avui. Per això aquesta Paraula, ens 

diu Joan, és una Paraula creadora i eficaç, que fa allò que diu, una Paraula que 

és Llum que il·lumina, i una Paraula que conté la Vida i dóna vida.  

Déu és Amor, ens dirà Joan en la seva carta, i l'amor és comunicatiu i busca 

la comunió i viure en l'altre, i el desig de Déu de comunicar-se i de viure en 

nosaltres és inseparable del seu designi de crear una humanitat que sigui ca-

paç d'establir lliurement amb ell relacions de coneixement i amor. Per això ens 

diu també avui Pau: «Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist que 

ens elegí en ell abans de crear el món, i per amor ens destinà a ser fills seus 

per Jesucrist».  

«Existia la Llum veritable, que en venir al món il·lumina tots els homes. Era 

sempre present en el món que li deu la existència, però el món no l 'ha recone-

gut. Ha vingut a casa seva, i els seus no l'han acollit». Però Déu no ha ofegat el 

seu desig, i no s'ha fet enrere. «Déu que antigament en diverses ocasions i de 

diverses maneres havia parlat als pares en la persona dels profetes, darrera-

ment en aquests temps últims ens parlà en la persona del Fill». La Paraula que 

existeix des del principi en Déu i que l'expressa del tot, s'ha fet cam i sang d'un 

home, Jesús de Natzaret. En ell s'ha manifestat plenament qui és Déu i s'ha 

realitzat el projecte de Déu sobre la humanitat. Jesús és inseparablement fill 
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d'una dona i fill de Déu. «El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nos-

altres el seu tabernacle». Jesús, home entre els homes, és aquest tabernacle. 

Per això, per a nosaltres Jesús de Natzaret, la seva vida, les seves paraules, la 

seva manera de relacionar-se amb Déu a qui sempre anomena Pare, i amb els 

homes i dones del seu temps, a qui anomena germans, la seva manera d'esti-

mar amb l'amor més gran fins a donar la vida, és la màxima revelació de Déu i 

del seu projecte sobre nosaltres.  

Per això també, «aquells qui l'han rebut, als qui creuen en el seu nom, els 

concedeix poder ser fills de Déu, nascuts de Déu mateix». La Paraula, el 

designi, el projecte de Déu, acollit amb fe i agraïment, no només és una veritat 

per ser coneguda, sinó que es realitza en nosaltres, ens fa fills estimats de 

Déu. Aquesta és la nostra condició: «no som nascuts per descendència de 

sang ni per voler d'un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix»: i això ens 

possibilita establir relacions d'amor confiat i filial amb el Pare i relacions de fra-

ternitat amb tots els germans i germanes del món. Aquest és el contingut del 

Misteri de Nadal que estem celebrant.  


