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"Aquell que és la Paraula era al món, 
i encara que Déu havia fet el món per mitjà d'ell,  
els que són del món no el van reconèixer. 
Va venir al seu propi món, 
 però els seus no el van rebre. 
Però als que el van rebre i van creure en ell 
els va concedir el privilegi d'arribar a ser  
 fills de Déu.  
 I són fills de Déu, 
 no per la naturalesa ni els desitjos humans, 
  sinó perquè Déu els ha engendrat. 
Aquell que és la Paraula es va fer home 
 i va viure entre nosaltres ple d'amor i de veritat ". 

Joan 1,10-14 
 

 



 

 Tots els personatges del Pessebre, tots, tenen una actitud de 
disponibilitat, tots han dit i estan dient "Sóc aquí!" Maria, Josep, els pastors, 
els mags ... 
  

Siguem personatges del pessebre de la nostra quotidianitat! 
 Fem possible el Nadal quotidiana! 
 Presents davant la vida, davant tota vida, dient: "Sóc aquí"! 
 
'Sóc aquí' és la paraula clau de la vida. 
 Marca el pas d'una vida horitzontal, 
             centrada en un mateix i en les seves pròpies necessitats, 
             a una vida vertical, dirigida a Déu. 
'Sóc aquí' és estar disponibles per al Senyor, 
                   és la vigilància davant l'egoisme, 
                   és l'antídot davant d'una vida insatisfactòria 
                                                 en la qual sempre falta alguna cosa. 
'Sóc aquí' és el remei contra l'envelliment pel pecat, 
                   és la teràpia per a romandre jove per dins. 
'Aquí estic' és creure que Déu compta més que el meu 'jo', 
                   és decidir sotmetre's al Senyor, 
                                                                  dòcils als seus sorpreses. 
Per això, dir-li 'sóc aquí' 
                                  és la major alegria que podem oferir-li. 
 
Per què no començar així la jornada? 
Seria bonic dir-li cada matí: 
"Sóc aquí, Senyor, perquè avui es compleixi en mi la teva voluntat' ". 
 

              (Del Papa Francesc abans de l'Àngelus, 8 de desembre 2018) 

 


