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TEMA 15
MENJAM EL PA DE LA VIDA ETERNA

Pàgs. 122 i 123
del Catecisme

Religions En el món, 4 de 5 persones pertanyen a una 
religió, d’aquestes 4 persones, 2 d’elles creuen 
en el Déu cristià. L’home és un animal espiritu-
al. L’home creu que hi ha una intel·ligència més 
gran que ell, una força que crea i organitza el 
món. Alguns, com certes tribus africanes, cre-
uen que la natura està habitada per esperits, 
altres com hindús a l’Índia creuen que hi ha 
molts déus que comparteixen l’organització de 
l’univers. Alguns creuen en un sol Déu: són els 
jueus, musulmans i cristians.

Plantear una pregunta como ésta demuestra que has crecido. Observas que en ti hay 
bien y mal y aprendes a establecer la diferencia. Estoy seguro de que hay días en los 

que te entristece ver el mal que has hecho, cuando habrías podido hacer el bien. «No 
hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero», decía san Pablo (Romanos 7,15). 

Hay mal en nosotros porque el bien no es automático. Comer es un instinto. No es ni 
bueno ni malo; es necesario, es automático. 

Pero el bien no es un instinto. Cuando lo haces, eres tú quien lo decide, solamente tú. 

Si el bien fuera automático, ¿te agradecería tu madre cuando le ayudas en algo? Lo que 
toca su corazón es que lo hayas hecho libremente, que lo hayas decidido tú mismo. 

¿Por qué te sucede a veces, desgraciadamente, que rechazas hacer el bien (y eso es el 
mal)? Quizá porque es más fácil no amar. Pero también es menos hermoso. Y, además, 
así nuestro corazón ya no está en paz.

¿Por qué hay mal en nosotros?

DE VERITAT CREUS ?
Realment creus que
Déu és tres en un?

Déu és Pare, Fill i Esperit Sant
Sí, ho crec. És segur que si tenim en compte tres individus, no 
poden convertir-se en un. La paraula «trinitat» no existeix en la 
Bíblia, però Jesús continua parlant al seu Pare, i ell dona l’Esperit 
als seus deixebles, els quals el van rebre, etc. Així parla de tres. 
D’altra banda, si diem que Déu és amor, llavors és algú que esti-
ma. I abans de la creació del món, no hi havia ningú a estimar! 
Per tant, cal que hi hagi algú en ell que estimi. El Pare estima el 
Fill. I que l’amor d’ells dos no està limitat, es desborda: en l’Es-
perit. De fet, que Déu és tres en un, exactament és el mateix que 
dir que Déu és Amor.

«Jo soc el pa viu baixat del cel: el qui menji d’aquest pa viurà 
per sempre. El pa que jo donaré és la meva carn, i la donaré 
per donar vida al món. La meva carn és vertader menjar i la 
meva sang és vertadera beguda. El qui mengi la meva carn i 
begui la meva sang viu en mi, i jo en ell». (Jn 6,51.55-56).



Que ho és de bo el Pa que Tu ens has donat
regal del teu amor, Jesús.

Que ho és de bo el Pa que Tu ens dones,
el Pa saborós que ets Tu.

aprèn de És Jesús realment present en l’Eucaristia?
Sí, per l’acció de l’Esperit Sant, Jesús és realment pre-
sent en l’Eucaristia: el que sembla pa i vi és el cos i la 
sang del Senyor.memòria

Senyor, no som digne que entreu a ca meva; digau-ho 
només de paraula i serà salva la meva ànima
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