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PRÒLEG

Nadal per a infants ha estat fet per la Marta per

tal d’explicar a la seva neta Julia el que és el
Nadal. Un viatge a través de la narració, de les
nadales, de la Tradició, ens fa reviure novament
el naixement de Jesús.
Aprofitem les publicacions de l’Institut de
Teologia Sant Gregori Palamàs per iniciar els
infants en aquest misteri sorprenent que depassa
l’enteniment.
El CD amb les nadales que acompanyen la
publicació ha estat enregistrat per membres del
cor de la Parròquia Ortodoxa de la Protecció de
la Mare de Déu, de Barcelona.

María José Ariño
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Sant Joaquim i Santa Anna són els pares
de Maria, la Mare de Déu, i són els avis de
Jesús.
Quan Maria va fer els tres anys, els seus
pares la portaren al Temple del Senyor.
Diuen que Maria “vivia en el Temple com
una coloma, i rebia l’aliment de mans d’un
àngel”. I va aprendre a llegir, a escriure, a
cosir, a teixir, i moltes altres coses.

La Mare de Déu
quan era xiqueta
anava a costura
a aprendre de lletra,
amb son coixinet
i la cistelleta.
En el cistellet
du quatre pometes,
un bocí de pa,
també avellanetes,
i portava nous
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i alguna panseta.
Els àngels cantaven:
- “Garindo, rindeta!”
Estant retirada
en una cambreta,
l’àngel n’hi va entrar
per la finestreta.
- Déu vos guard, Maria.
De gràcia sou plena.
La nit de Nadal
parireu vos, Verge,
en tindreu un noi
bonic com l’estrella;
serà vostre fill.
serà fill de Verge,
per nom se dirà
per nom s’anomena;
per nom Salvador
de cel i de terra
se dirà Jesús,
Rei de cel i terra.

9

Lluc 2,1
“Per aquells dies va sortir un
edicte
de
Cèsar
August
perquè
s’empadronés tothom del món... tothom
s’anava a inscriure, cadascú a la seva
ciutat. També Josep, espòs de Maria, se’n
pujà de Galilea, de la ciutat de Natzaret, a
Judea, a la ciutat de David que s’anomena
Betlem – per ésser ell del casal i llinatge
de David- a inscriure’s amb Maria, la seva
esposa, que estava en cinta”.

Sant Josep i la mare de Déu
Feren companyia bona;
Partiren de Natzaret
Matinet a la bona hora.
Dondorondon,
La mare canta i el fillet dorm.
Fan a peu tot el camí,
Reposant-hi alguna estona,
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Quan arriben a Betlem,
Ja tothom tanca les portes.
Dondorondon,
La mare canta i el fillet dorm.
No han trobat posada en lloc
Perquè els veien massa pobres,
Se’n van a un barraconet
Fet de joncs i fet de boga,
Dondorondon,
La mare canta i el fillet dorm.

Lluc 2, 6.7
“I s’esdevingué que, essent
ells allí, es compliren els dies que ella
havia d’infantar. Ella donà a llum el seu
primogènit, l’embolcallà i el reclinà en una
menjadora, perquè no hi havia lloc per a
ells a la posada”.
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Joia en el món Jesús és nat,
oh terra, el teu Senyor
rep amb amor i humilitat
i canta a sa llaor.
Joia en el món, amb nostres cants
lloem el Salvador.
Allà en un pessebre que li fa de llit
damunt d’unes palles Jesús s’ha adormit,
mentre les estrelles des del cel estant
contemplen, sorpreses, el son de l’Infant.

Lluc 2,8
“ En aquella contrada hi havia
uns pastors que vivien al camp i que de nit
vetllaven el seu ramat. Un àngel del
Senyor se’ls hi va aparèixer:

- Pastorets de la muntanya
que viviu amb gran recel,
desperteu-vos, veniu de pressa
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que n’és nat el Rei del Cel.
Cap al migdia, canta i refila,
toca Pasqual, repica el timbal
rampataplam,
que en són festes d’alegria,
pasqües Santes de Nadal.
- Què és aquest soroll que sento
a aquesta hora en el corral?
Espereu-vos que si jo baixo
sabreu qui és en Pasqual.
Cap al migdia...
- Ai Pasqual, no t’hi enfadis,
que’n sóc un àngel del cel,
que aquí vinc per anunciar-vos
que ja és nat el Rei dels Cels.
Cap al migdia...
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Lluc 2,12
I l’àngel els hi va dir: “
trobareu un nadó embolcallat i reclinat en
una menjadora. I de sobte va ajuntar-se a
l’àngel una munió de milícia celeste lloant
Déu:
“Glòria a Déu a les altures i
pau a la terra;
als homes, bona voluntat.”

On aneu pastorets, en el cor de la nit
i movent tant brogit per aquests
caminets?
On aneu tots plegats carregats de
presents,
tant xirois i contents i amb la flor dels
ramats?
On aneu si us plau? On aneu em direu?
Anirem amb vosaltres si és que ens hi
voleu.
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Lluc 2,15 “ I tot d’una que els àngels se
n’hagueren anat cap al cel, els pastors es
deien entre ells: anem a Betlem i vegem
això que ha passat i que el Senyor ens ha
donat a conèixer”.

A Betlem me’n vull anar,
vols venir, tu, rabadà?
- Vull esmorzar!
A Betlem esmorzarem
i a Jesús adorarem.
- Hi ha massa neu!
La neu que pel camí hi ha
el calor ja la fondrà
- Ui! La que fa!
Aixeca’t, hissa, fes foc,
no vagis a poc a poc!
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- Massa que en moc!
Tu les teies encendràs
i el camí il·luminaràs
- No ho faré pas!
Sabràs com aquesta nit
és nat un Déu infinit
- Qui t’ho ha dit?
Un àngel que va volant
pel món ho va publicant
- No serà tant!
Cantaràs una cançó
al més formós Infantó
- Ai, això no !
Anem, apa, Rabadà,
no em facis més enfadar
- No vull cantar!
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Vaja ! Prou! Sents el que et dic?
Que no em donis més fatic
- Jo rai, ja estic!
Doncs avant i no badem,
que ja és hora que marxem
- Cap a BETLEM!!!

*
*

*
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Lluc 2,16 “Se’n anaren, doncs, delerosos,
i trobaren Maria, Josep i el nadó reclinat
a la menjadora; i, en haver-ho vist, feien
saber el que els havia estat dit sobre
l’Infantó;
i tothom que va sentir-los, es
meravellà del que li havien explicat els
pastors. El que es Maria, retenia totes
aquestes coses i les considerava en el seu
cor. “

Santa nit, plàcida nit
els pastors han sentit
l’al·leluia que els àngels cantant
en el món han estat escampant,
el Messies és nat.

- Què li darem a n’el Noi de la Mare,
què li darem que li sàpiga bo?
- Panses i figues, i nous i olives,
panses i figues i mel i mató...
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- Què li darem al fillet de Maria,
què li darem al formós infantó?
- Jo li voldria donar una cota
que l’abrigués ara que fa tant fred...
- Una cançó jo també cantaria
una cançó ben bonica d’amor,
i que n’és treta d’una donzelleta
que n’és la Verge Mare del Senyor.
- No ploris no, manyaguet de la Mare,
no ploris no, ai alè del meu cor!
- Cançó és aquesta que el Noi de la
Mare,
cançó és aquesta que l’alegra molt.
- Àngels del Cel són els que
l’embressolen,
àngels del Cel que li fan venir son.
- Mentre li canten cançons d’alegria,
cants de la Glòria que no són del món.
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Lc. 2, 20 “I els pastors se'n tornaren
glorificant i lloant Déu per tot allò que
havien sentit i vist, tal com se’ls havia dit.”
Mt. 2, 1 Explica l’Evangelista sant Mateu
que: “ un cop nascut Jesús a Betlem de
Judea, en temps del rei Herodes, vet aquí
que uns mags vinguts d’Orient arribaren a
Jerusalem, tot demanant: on és el Rei dels
jueus que ha nascut? És que hem vist el
seu estel a l’Orient, i hem vingut a adorarlo. En sentir-ho, el rei Herodes es va
trasbalsar i amb ell tot Jerusalem. Va
aplegar tots els grans sacerdots i els
escribes del poble, i els preguntava on
havia de néixer el Messies. Aquells li
digueren: A Betlem de Judea, que així ha
estat escrit pel Profeta”.

El Reis savis d’Orient,
moguts del Sant Esperit
a adorar l’Omnipotent
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nostre Rei,
Déu infinit,
bon dia i nit,
amb l’estrella guiadora.
Anem, anem tots en bona hora.
A Jerusalem entraren
demanant a on és nat,
els rabins interpretaren
a Betlem, noble ciutat.
Ja l’han trobat
el noi i la gran Senyora.
Anem, anem tots en bona hora.
No el trobaren a sa casa
ni tampoc a Natzaret,
sinó entre un bou i un ase,
sa mare i sant Josep,
al bressolet,
on el pobre infantet plora.
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Anem, anem tots en bona hora.
De tots tresors li’n portaren ,
molta mirra, encens i or,
i per rei li coronaren
amb aquestos rics tresors,
i altres millors,
al noi que els tres reis adoren.
Anem, anem tots en bona hora.
L’estrella brilla dalt dels cels;
l'estrella guia els nostres anhels,
i junt amb els reis la seguim fidels.

*

*

*
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Mt. 2, 12 Els Mags, “advertits en un somni
de no tornar cap a Herodes, retornaren a
la seva terra per un altre camí.
Així que aquests se n’hagueren tornat,
l’àngel del Senyor s’apareix en un somni a
Josep, i li diu: Lleva’t, pren el nen amb la
mare i fuig cap a Egipte, i estigues-t’hi
fins que jo t’ho diré; que Herodes buscarà
el nen per desfer-se’n.”

Estant a la cambra amb son fill aimat,
remor va sentir-se per tot el veïnat;
era el rei Herodes amb la seva gent,
que feia matar-se tots els innocents.
- Anem-se’n a Egipte, anem-se’n espòs,
anem-se’n a Egipte sens tenir repòs,
deixem nostres cases, viandes també,
perquè el rei Herodes diuen que ja ve.
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Amb la somereta se’n van a cavall,
seguint les petjades per un camí ral.
Els àngels davallen, també els ocellets,
perquè el bon Jesús no fos descobert.

Mt. 2, 16 “Llavors Herodes, en veure’s
burlat dels Mags, s’enfurí terriblement i
envià matar tots els infants de Betlem i
de la rodalia, de dos anys en avall, segons
el temps que exactament havia esbrinat
dels Mags. Aleshores tingué acompliment
l’oracle del Profeta Jeremies que diu:
“S’ha sentit una veu a Ramà,
grans plors i molts gemecs:
Raquel que plora els seus fills,
i no en vol ser consolada,
car són morts.”

*

*

*
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En veure despuntar
el major lluminar
en la nit més ditjosa,
els ocellets cantant,
a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa.
L’àliga imperial
va pels aires volant,
cantant amb melodia, dient:
Jesús és nat
per treure’ns del pecat
i dar-nos alegria.
Respon-li lo pardal:
Esta nit és Nadal
és nit de gran contento.
El verdum i el lloer
diuen cantant també:
Oh quina alegria sento!
Cantava el passerell:
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Oh! Què hermòs i què bell
és l’infant de Maria.
I lo alegre tord:
Vençuda n’és la mort,
ja neix la vida mia.
Cantava el rossinyol:
Hermòs és com un sol,
brillant com una estrella.
La cotxa i el bitxac
festegen el manyac
i a sa mare donzella.
L’estiverola diu:
No és hivern ni és estiu,
sinó que és primavera,
perquè ha nat una flor
que pertot dóna olor,
i en el cel i a la terra.
Cantava el francolí,
ocells ¿qui vol venir
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a glossar melodia,
a veure el gran Senyor
amb son gran resplendor
dintre d’una establia?
Cantava la puput:
Esta nit ha vingut
el rei de cels i terra.
La tórtora i colom
admiren a tothom,
cantant sense tristesa.
Cantava la perdiu:
Me’n vaig a fer lo niu
dins d’aquella establia,
per veure l’infant,
com està tremolant
en braços de Maria.
La garsa, griva i gaig
diuen: Ja ve lo maig,
respon la cadernera:
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Tot arbre reverdeix,
tota planta floreix
com si fos primavera.
Cantava lo pinsà:
Glòria avui, festa demà,
sento gran alegria
de veure el diamant
tan hermòs i brillant
als braços de Maria.
El xot i el vell mussol
en veure sortir el sol
confosos es retiren.
El gamerús i el duc
diuen: Mirar no puc
els resplendors m’admiren.

I nosaltres, en aquest dia, som convidats a
unir les nostres veus amb les veus dels
àngels, dels pastors, dels Mags i dels
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ocells, per lloar Jesús, el Salvador, el
Gran Lluminar, el Gran Senyor, el Rei de
cels i terra, el fill de Josep, el fill de
Maria, la Mare de Déu; el Fill de Déu,
l’Emmanuel:
Déu és amb nosaltres!

Avui la Verge dóna a llum l’Etern, i la terra
ofereix una gruta a l’Inaccessible; els
àngels i els pastors el lloen i els Mags amb
l’estrella avancen, doncs heu nascut per
nosaltres, petit infant, Déu etern.
Per la vostra Nativitat, oh Crist el nostre
Déu, la Llum de la vertadera ciència s’ha
aixecat damunt del món. A la seva claror,
els savis adoradors dels astres, d’un astre
han après a adorar-vos, Sol de Justícia,
com l’Orient vingut de dalt. Senyor, Glòria
a Vós!
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L'Escola de Teologia Ortodoxa Sant Gregori Palamàs, de Barcelona, viu i
treballa sota la Presidència d'Honor de S.E. Msr. Luka, Bisbe del Patriarcat de
Sèrbia per Europa Occidental, i vinculada a la Parròquia Protecció de la Mare
de Déu, amb domicili al carrer Aragó, 181.
Des del mes de Maig de l'any 1994, l’Institut de Théologie Orthodoxe St.
Serge, de París, reconeix, sosté i avala plenament l'ensenyament d'aquest
Centre Col·laborador de Barcelona. La seva Junta Directiva garanteix i
serveix d'enllaç amb la direcció acadèmica de Saint-Serge, d'una part, i de
l'altra, amb l'autoritat canònica de l'Eparquia, sota la que es troba vinculada.
Els estudis de l'Escola de Barcelona estan normalment immersos i
compaginats dintre del ritme de pregària de l'Ofici Diví i de la Divina Litúrgia,
doncs la Teologia és abans de tot pregària continuada i insistent, segons la
Tradició dels Pares.
El fonament i el propòsit dels cursos de Teologia en primer lloc és una
diaconia, un servei de l'Església, ja que la Teologia en el sentit ortodox és un
dels més grans dons de Déu a l'Església. Gaudir i valorar els dons divins és
digne, bo i necessari. Aquesta actitud ens porta vers la unió i la comunió amb
Deu i amb tots els homes dins l’experiència del misteri de l'Església.
“I nosaltres, en aquest dia, som convidats a unir les nostres veus amb les
veus dels àngels, dels pastors, dels Mags i dels ocells, per lloar Jesús, el
Salvador, el Gran Lluminar, el Gran Senyor, el Rei de cels i terra, el fill de
Josep, el fill de Maria, la Mare de Déu; el Fill de Déu, l’Emmanuel:”

Església Ortodoxa Sèrbia
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