Glossa

Capbussem-nos en el misteri de Nadal
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Després de nadales originals, capbussem-nos aquests dies
sants —Nadal, Sant Esteve, Sagrada Família— en el misteri
de Nadal. Quina fou la raó de l’encarnació i del naixement
de Jesucrist? Us invito a aquesta immersió espiritual de la
mà del Papa i del seu gran amic sant Ignasi de Loiola.
Llegim en la butlla Misericordiae vultus 3: «després del
pecat d’Adam i Eva, Déu no va voler deixar la humanitat
en solitud i a mercè del mal. [...] Davant la gravetat del pecat, Déu respon amb la plenitud del perdó».
Llegim en la segona setmana dels exercicis espirituals de
sant Ignasi, en les contemplacions de l’encarnació i del
naixement: «ver y considerar las tres personas divinas
[...] cómo miran toda la haz y la redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad, y como mueren y descienden al infierno»; «oír [...] lo que dicen [...]: "Hagamos
redempción del género humano”»; «ver las personas, es
a saber, ver a nuestra Señora y a Joseph»; «mirar y considerar lo que hacen, [...] para que el Señor sea nascido en
summa pobreza, y a cabo de tantos trabajos, de hambre,
de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz; y todo esto por mí».
Així, doncs, l’encarnació i el naixement de Jesús és la primera passa perquè «hagamos redempción» de la Santíssima
Trinitat, compadida de la misèria humana. Déu, davant el
desgavell de la humanitat, no s’encén d’ira, sinó que «usa misericòrdia»: es commou pel nostre sofriment i surt al nostre
encontre per guarir-nos amb la medicina del seu amor.
Sant Ignasi ens invita a mirar el pessebre bo i meditant:
«todo esto por mí». Et proposa d’apropar-te al naixement
del Fill de Déu «como si presente me hallase», perquè
t’adonis que l’infant et mira i estén les seves manetes cap

a les teves. Et diu, des de la seva pobresa i sofriment, que
l’adoris oferint-li la teva misèria interior, les teves ferides i els teus sofriments. Et promet que et donarà a canvi
el seu amor que cura i perdona.
Jesús ve a estimar-nos incondicionalment, confiat que,
quan experimentem el seu amor entranyable, vegem l’arrel dels nostres mals i, demanant-li perdó, obrim de bat a
bat les portes del nostre cor al seu amor transformador.
Trobem, aquests dies, un moment per a llegir, davant el
pessebre, aquestes pàgines del text papal (MV 6-9) i dels
exercicis espirituals de sant Ignasi (núm. 101-117) i de
ben segur que no passarem aquestes festes sense apropar-nos al sagrament de la misericòrdia.
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