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TEMA 9
ENS TROBAM AMB JESÚS RESSUSCITAT EN ELS SAGRAMENTS

Pàgs. 80 i 81
del Catecisme

Creu Arbre de la vida. La resurrecció de Jesús des-
prés de la mort sobre la creu dona la vida a tots 
els homes. La creu ens salva del mal: és la pro-
mesa de la vida eterna. Si es mira atentament al 
teu voltant, es troba probablement en el paisatge, 
una sèrie de creus. A les esglésies, al campanar, 
a les cruïlles dels camins, i a les cases, al voltant 
del coll d’algunes persones. Aquests encreua-
ments no hi són només per fer guapo. Ens diuen 
alguna cosa: la creu és el signe dels cristians. 

Nosotros creemos que Jesús ha venido para salvarnos. Pero «de qué? Del mal y de 
la muerte. No hay más que una manera de luchar contra el mal, y es hacer el bien. 

Por todas partes por donde Jesús pasaba sembró el bien. Nos mostró el único camino 
que puede salvarnos del mal: el amor hasta la donación de sí mismo. A nosotros nos 
corresponde proseguir su camino y luchar contra el mal. 

Jesús también nos ha salvado de la muerte. ¿cómo? Por su resurrección. En la mañana de 
Pascua, los apóstoles descubrieron algo inaudito: una tumba vacía. Era la primera vez en 
la historia de los hombres que eso se producía: un hombre había escapado del poder de 
la muerte. Dios lo había resucitado. Con su muerte y su resurrección, Jesús ha abierto un 
hueco en el muro de la muerte. Ahora sabemos que la muerte no es invencible. 

Quizá pienses: «Pues tanto mejor para él, pero ¿y nosotros?». Jesús vino para darnos la 
mano y llevarnos hacia su Padre por la brecha de la resurrección. Escucha esta parábola. 
Había unos pájaros apresados en la red de un cazador. Todos se agitaban, pero ninguno 
conseguía escaparse de allí. Uno de ellos se agarró a la malla de la red y logró desgarrar-
la, aunque hiriéndose. Echó a volar por allí y los demás pájaros le siguieron. 

¿Cómo nos ha salvado Jesús?

DE VERITAT CREUS ?
Creus que fa falta 
confessar-se per estar 
perdonat?

L’Església diu que cal confessar els pecats greus, almenys una vegada 
a l’any. Un pecat greu és un pecat que diu clarament que no és de Déu. 
Per això, quan hem pecat greument és contra Déu, sí, cal confessar. 
Com que Jesús va donar a la seva Església el poder de perdonar els 
pecats en nom seu, el perdó en la confessió, vol mostrar a la gent que 
és la reconciliació amb Déu al cel. És precisament per això que es diu 
el «sagrament de la reconciliació.» És un sagrament, perquè el perdó 
és una cosa molt concreta, no sols una espècie de cop d’esponja rà-
pida: que ens fa experimentar l’alegria de ser perdonats, Així que al 
paradís!



«Dos deixebles de Jesús anaven caminant cap a un poble anomenat Emaús. 
Anaven parlant del que va succeir amb Jesús, i mentre parlaven i discutien, Je-
sús en persona s’acostà i es va posar a caminar amb ells. Però estaven cegats 
i no el pogueren reconèixer. A prop del poble on anaven, Jesús va fer com si 
seguís endavant, però ells li digueren: -Queda’t amb nosaltres, que ja és fosc. 
Jesús es quedà amb ells. I asseguts a taula amb ells, va prendre el pa, el be-
neí, i el partí i els el va donar. Llavors se’ls obriren els ulls i el reconegueren, 
però Ell desapareguè. I aixecant-se de la taula se’n tornaren, plens d’alegria, a 
Jerusalem i contaren als seus companys el que els havia passat pel camí i com 
havien estat amb Jesús» (Lc 24,13-16.28-31).

Jesucrist ha ressuscitat, Ell és la nostra llum. 
Al•leluia, Al•leluia!

aprèn de Jesús és fa present avui entre nosaltres? Jesús és pre-
sent avui entre nosaltres quan l’Església prega, procla-
ma la Paraula de Déu i celebra els sagraments, parti-
cularment l’Eucaristia. També és present en tots els 
homes, sobretot en els més pobres i els que sofreixen.memòria

+ Perdona els nostres pecats i ens reconcilia amb Déu
+ Santifica la unió de l’home i la dona
+ Celebram el memorial de la Pasqua de Crist
+ Rebem més plenament d’Esperit Sant
+ Ens enforteix en la malaltia
+ Ens fa fills de Déu i membres de l’Església
+ Consagra per a ser ministre de l’Església


