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TEMA 16
JESÚS PASSA PEL MÓN FENT EL BÉ

Pàgs. 56 i 57
del Catecisme

Pregària
Tots els cristians diuen que és important i gratifi-
cant. La pregària és un diàleg, una conversa entre 
Déu i tu. Però llavors, tu has de confiar que «par-
lar» i Déu, ell no et contesta! Però no se sent res en 
absolut. I què dir d’algú que no se sent? No és fàcil. 
Això està lluny de ser com una conversa telefòni-
ca en què tot és en viu! Imagineu en lloc d’oració 
com una carta que escriu a Déu. Se li pot contar i 
fer preguntes, encara que sap que no necessària-
ment obtindrem resposta immediatament. La seva 
resposta vindrà, segur. Però pot ser que no sigui 
exactament el que vostè esperava i posar una mica 
de temps per reconèixer-ho.

En primer lugar, porque se quiere hablar con Dios. Si eres un o una creyente, Dios es 
alguien para ti, un amigo, un apoyo ... ¿qué hay más normal que hablarle? Cuando 

se es feliz, para compartir la alegría con él, o la tristeza cuando se está triste. Y si se 
tienen preocupaciones, para hablar de ellas con él. ¿Puedes imaginar una amistad sin 
conversación? 
 Pero puede que Dios también tenga algo que decirte. En la Biblia está todo, por el 
evangelio. ¿Lees algunas de sus páginas? Unas son más difíciles de comprender y otras 
son especialmente interpelantes: reza por tus enemigos, comparte con los pobres, ama a 
tu prójimo como a ti mismo... El evangelio es una de las maneras con las que Dios hace 
escuchar su Palabra a los hombres. 
 Si estás atento a lo que sucede en lo profundo de ti mismo, descubrirás buenos 
deseos, ganas de hacer el bien. Ésta es otra manera como quiere Dios te habla. Y des-
pués están todas las que escuchen los hombres. Las llamadas que te vienen a través de 
profetas se expresaban repitiendo de los demás. En la oración puedes sin cesar: «Palabra 
del Señor», dejar que todo eso resuene en ti y Dios también habla hoy. Sobre ver cómo 
responder a ello.

¿Por qué se reza?

DE VERITAT CREUS ? Realment creus que 
existeix el diable?

És una persona? A què S’ASSEMBLA?
Duu una coa i unes banyes?

Un temptador maligne
En grec diàbolos significa «divisor». Però el diable té molts 
noms en la Bíblia, Satanàs, el temptador, serp, drac, dimonis. 
Això és una veu interior en nosaltres i ens separa dels altres i de 
Déu. Fins al punt de no saber qui ets en realitat, no pertànyer 
a un mateix. Al Jardí de l’Edèn, per exemple, li diuen a l’home 
que no necessita Déu, ell pot ser un déu. Adam no sap si és un 
home o un déu. Va a Eva amb la denúncia de Déu «és ella la 
que em va donar de menjar aquesta fruita.»



No hi ha amor tan gran que donar la vida
pels amics. Vosaltres sou els meus amics

si compliu el que vos man
(Jn 15,13-14)

aprèn de uw Com participam els cristians de l’Eucaristia?
En l’Eucaristia, els cristians escoltam la Paraula, do-
nam gràcies a Déu Pare i ens oferim a ell amb el seu Fill 
Jesucrist. En la comunió rebem Jesús com a aliment de 
vida eterna que ens uneix a tots com a germans.memòria

«Vos don un nou manament: que vos estimeu uns als altres així 

com jo vos he estimat. En això reconeixeran que sou els meus 

deixebles: que vos estimau els uns als altres» (Jn. 3,34-35)

Completa En els requadres en blanc apunta les coses admirables que 
el catecisme t’explica que fa Jesús


