
EL SENTIT CRISTIÀ DEL NADAL 
 

 
 

 

Nadal avui és una festa religiosa en crisi, desnaturalitzada, colonitzada pels grans 

magatzems i convertida en una apoteosis del consum. És difícil ‘obrir el cor a 

l’alegria’ quan s’està voltat de consum i quan es perd l’experiència de la fraternitat. 

Per això és important que els cristians sàpiguen què celebren.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El naixement de Jesús no és una data de calendari. No sabem quin dia va néixer 

realment Jesús, ni si va néixer el 25 de desembre. A l’Evangeli ni tan sols 

s’esmenten el bou i la mula. De fet, la data en concret és simplement l’adaptació 

cristiana d’una festa pagana. Però per a un cristià, Jesús ‘neix’ cada dia, quan ens 

estimem, quan recuperem la senzillesa i l’escalf dels infant. El podem fer néixer, 

doncs, cada dia quan fem el que ell ens va ensenyar.   

 

El Nadal cristià celebra l’encarnació de Déu. És a dir, que Déu s’ha fet com 

nosaltres. Això vol dir:  

 

1.- Que Déu s’ha volgut fer home, com qualsevol, compartint el dolor i l’alegria dels 

humans. Déu no vol ser un Misteri sinó donar-se a conèixer en la figura de Jesús de 

Natzaret. Déu no abandona el món, sinó que s’hi fa present i concret. Per això 

‘neix’, s’humanitza, es fa món. 

 

2.- Que Déu no es presenta sota la figura del poder o de la grandesa, sinó ‘petit’; 

en un pessebre, en forma d’un infant, desvalgut, feble, sense llar.  

 

3.- Que Déu es dóna a conèixer abans que res als pobres, als febles, als pastors 

que passen fred a la muntanya.   

 

4.- Que Déu es dóna a conèixer a tothom –i per això els tres reis representen les 

tres races humanes que coneixien els jueus del seu temps.    

 

« Alegrem-nos: no ens és lícit entristir-nos 

quan neix una vida! ». 

 
Sant Lleó el Gran – Primer sermó de Nadal 

Com du Leonardo BOFF:  

«Correspon a cadascú d’ambientar la festa: 

preparar les estances de l’ànima; imposar 

silenci al cor esvalotat; reconciliar-se amb les 

coses. És així com podem assaborir la festa. 

Hem de meditar per copsar el sentit de l’alegria. 

No som ximples. No estem alegres sense saber 

el perquè. Podem donar raó del nostre goig 

desbordant, de la magnificència de la nostra 

festa...; Déu s’ha fet home i viu amb nosaltres. 

Heus aquí perquè celebrem el Nadal. Aquesta és 

la raó de la nostra alegria i la raó de la nostra 

festa».  

 

Leonardo Boff: ‘Nadal; la humanitat i la 

jovialitat del nostre Déu’. Barcelona: Claret, 

1980.  

 


