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Crec en Déu Pare, 

creador del cel i de la terra 

Déu és Pare bo…, i veu que tot és bo

PER A APROFUNDIR-HI I DOCUMENTAR-TE: 

8 CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (CEC), núm. 198-421.
8 Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (compendi), núm. 33-78.
8 YOUCAT (Catecisme dels joves), núm. 30-70.

1 Per a iniciar

2 Aprofundim

Tú has oído desde niño que “Dios es amor”. Los cristianos lo repetimos mucho. El papa ha es-
crito su primera carta, dirigida a toda la Iglesia, recordando que esto es lo más importante para 
nosotros: “Dios es amor” ¿Quieres que pensemos un poco en esto?
No es que Dios “tenga” amor hacia nosotros. No es que “sienta” amor hacia ti o hacia mí. No. 
Dios es amor. De Dios solo puede brotar amor. Dios te quiere desde siempre y para siempre. 
Nadie le obliga a quererte. Él es así. Él misterio de Dios consiste en “amar”. Nunca retira su 
amor a nadie.
Es fácil que tu experiencia religiosa de niño te haya quedado la idea de que, para que Dios te 
acepte, te quiera y te bendiga, tú tienes que comportarte bien. Esta idea es falsa. Dios no te 
ama porque tú seas bueno; te ama porque es bueno él. Esta es una de esas cosas que no debe-
rías olvida nunca: Dios te ama tal como eres, te ama antes de que cambies, antes de que seas 
mejor.
Si un día te convences de que Dios es amor y, sobre todo, si un día le experimentas solo como 
amor, cambiarás por dentro, lo verás todo de otra manera, empezará a creer de otra manera.

La fe cristiana ens presenta un Déu “filantrop”; és a dir, un Déu que ha creat l’home i 
tot l’univers per amor. És el Déu Bo que ens revela Jesucrist, i al qual es referia Pagola. 
En aquest marc, tal com descobrim en la paràbola sobre la creació del llibre del Gènesi, 
la persona hi apareix d’interlocutor seu. I així començava una història de relacions i de 
comunió entre Déu i l’home, la qual assolia al llarg de la història de la revelació la forma 
d’Aliança. 

Des d’aquesta perspectiva, doncs, es pot afirmar que el Credo de la nostra fe ha sorgit 
com a resposta a la iniciativa amorosa d’un Déu que s’ha manifestat com a Pare: 
“Sion deia: El Senyor m’ha abandonat... El Senyor li respongué: Pot oblidar-se una mare del 
seu infantó, pot deixar d’estimar els fills de les seves entranyes? (Is 49, 15). I serà en el Nou 
Testament on es descobrirà, d’una forma palesa, la tendresa de Déu vers la persona; 
una tendresa que Jesús manifesta a través de la paraula Pare, terme amb el qual 

José Antonio Pagola

2



(Re) descobreix l'alegria de creure 2

es dirigeix a Déu i així ensenya de fer-ho als seus deixebles perquè també s’adrecin a Déu 
com a Pare.

Déu és el Pare de Jesús
Jesús té el coratge de reivindicar una relació particular amb Déu anomenant-lo “el 
meu Pare”: “T’enaltesc, Pare, Senyor del cel i de la terra [...] El Pare ho ha posat tot a les meves 
mans. Ningú no coneix qui és el Fill, fora del Pare, i ningú no coneix qui és el Pare, fora del Fill 
i d’aquells a qui el Fill ho vol revelar” (Lc 10, 21 seg.). Igualment, l’evangelista Marc posa en 
boca de Jesús un terme més entranyable encara, el mot Abbà, que significa, literalment, 
‘papà’. Mes, tot això no tindria gaire sentit si les paraules no es corresponguessin amb 
una actitud concreta de Jesús vers Déu, una actitud feta tota ella de sentit filial i de plena 
confiança.

Això no obstant, hi ha una qüestió que no es pot obviar: és reconciliable la paternitat de 
Déu amb l’existència del mal? Si Déu vol la felicitat de l’home, per què tant de do-
lor, catàstrofes naturals, mort...? Avui, no és sostenible aquella explicació que afirmava 
que Déu permet el mal per treure’n un be més gran per a l’home. Cap religió no pot reduir 
la qüestió del mal a un balanç de pèrdues i guanys. De fet, aquest és un problema que la 
Bíblia s’ha plantejat des dels orígens: pensem per exemple en els relats de la mort d’Abel 
en el llibre del Gènesi, els salms, la vida de Job, etc. 

On trobam la resposta els cristians al problema del mal? L’única resposta creient da-
vant el mal només pot sortir de la Creu de nostre Senyor Jesucrist. La Creu així es conver-
teix en lloc de revelació, ja que el sentit que Déu dóna al fet de l’entrega del seu Fill no cal 
cercar-lo en la mort, sinó en la resurrecció. 

Malgrat que sembli una paradoxa, la paternitat de Déu confessada per Jesús també passà 
per la prova, la prova de la Creu. En el Calvari, mentre que Déu es convertia en el Pare del 
Crucificat, Jesús, amb la seva manera de morir, revelava fins on podia arribar l’omnipotència 
de Déu, ja que el Pare Totpoderós de l’AT, a la Creu del seu Fill, es mostrava com el Pare 
“impotent”. El Déu que conduïa el poble hebreu amb mà forta es convertia en el Déu que 
tolerava que el seu Fill esdevingués un signe d’impotència total. Aquest és el fet que, en-
cara que sembli contradictori, manifesta la dinàmica de l’amor vers tota la humanitat i, al 
mateix temps, l’autenticitat del mateix amor.

Així, la resposta al misteri del mal i de la mort és la resurrecció del Fill. Aquest 
és l’Evangeli de Déu –la Bona Nova que guardava per a la humanitat–, un Evangeli fet 
d’esperança i de llibertat (Cf. Blai Bonet, El Crist de Port Royal). 

Jesús mateix, en la Creu, haurà de cercar i trobar aquest Déu Pare entranyable 
(Abbà), que aparentment resta silenciós. També tu, cristià, cristiana, del segle XXI, quan 
experimentes el dolor i la solitud, hauràs de cercar, contemplant la Creu, aquest Déu silen-
ciós que s’amaga, que sembla dèbil i vulnerable, però que esdevé entranyable i et promet 
també a tu la Resurrecció. T’atreveixes a confiar-hi? 

El mateix que va fer el cel i la terra
Tornant als inicis de la Bíblia, descobrim que Déu Pare ja expressava la seva actitud 
paternal a través de la creació. Però, què vol dir crear? Aquesta paraula no té el mateix 
significat per la ciència que per la fe. En el llenguatge corrent amb el mot “crear” ens refe-
rim a fer alguna cosa original. 

No podem obviar un cert conflicte que pot existir entre la ciència i la fe partint del terme 
“crear”. Fins i tot l’infant o el jove que ve a la catequesi, malgrat que no arribi a expressar-
ho, pot ser víctima del conflicte quan sent l’explicació que fa el seu mestre dels orígens de 
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la vida i de l’univers, o el que li proposa el catequista a partir de la Paraula de Déu. 

Hi ha realment tal conflicte? El que ha passat és que els relats bíblics  presenten els orí-
gens del món en un marc religiós i a través d’unes categories pròpies del seu temps, les 
quals no permetien distingir entre origen i començament. Així, mentre que l’explicació 
de l’origen pertany a la teologia, la ciència dona raó del començament i desenvolupa-
ment d’allò que era a l’origen de tot. 

No hi veim, per tant, oposició, més aviat es tracta de distints punts de vista des d’on 
abordam la qüestió, i més que oposats són complementaris. Mentre la ciència es preocu-
parà de descobrir i demostrar que l’univers comença en l’esclat inicial del big-bang, i el 
desenvolupament de l’espècie humana es pot explicar des de les teories de Darwin, la 
teologia s’ocuparà d’indicar que darrere tot això s’amaga la mà d’un Déu que crea per 
amor, i que és a l’origen de tot.

RESUMINT

CREC = És la paraula per la qual comença el CREDO. Crec significa: estic con-
vençut, accept per a la meva vida les veritats següents, m’identific amb els 
que tenen la mateixa fe. No sols crec un conjunt de veritats, sinó que crec el 
qui ens les ha dites, Jesucrist. 

Creure, per tant, no és simplement una acció intel·lectual..., sinó de cor, de 
vida conseqüent. Creure és adhesió vital a Jesús i seguir-lo. Se sol dir que la fe 
és un do de Déu, però aquest do compta amb la nostra col·laboració.

EN DÉU PARE = No és un déu qualsevol (pagà), sinó un Déu que té nom: 
PARE. I l’anomenam així, perquè així ens ho ha dit Jesús. Amb la seva encarna-
ció ens l’ha acostat al nivell familiar: no és un Pare distant i sever, sinó ABBÀ, 
que s’abaixa al nin per besar-lo i sobre els seus genolls l’acarona. És un papà 
compassiu i misericordiós.

TOTPODERÓS = És Totpoderós perquè és tot-amor i l’amor crea (creació), 
l’amor dóna vida (resurrecció); però precisament perquè és tot-amor és tot-
dèbil perquè s’ha subjectat a la debilitat de l’amor no correspost. Ell mateix, 
perquè ens estima, s’ha subjectat a la nostra llibertat. Grandesa d’amor! No 
ens obliga tirànicament a estimar-lo... 

CREADOR DEL CEL I DE LA TERRA = Déu és l’autor de tot el que veim i del 
que no podem veure. Pare-Origen de tota forma de vida, per amor. Els relats 
de la creació no són informacions de com Déu crea el món (començament i 
desenvolupament), sinó confessions de fe d’un poble que el reconeix com a 
autor, com a origen de la seva existència. 
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4 Pregaria

Jesús, el camí que porta al Pare 
Escoltam la Paraula: Jo 14, 1-14

»Que els vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi. 2 A casa del meu Pare 
hi ha lloc per a molts; si no n’hi hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? 3 
I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres 
estigueu allà on jo estic. 4 I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi porta. 
5 Tomàs li pregunta: 
--Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com podem saber quin camí hi porta? 
6 Jesús li respon: 
--Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. 7 Si m’heu conegut 
a mi, també coneixereu el meu Pare. I des d’ara ja el coneixeu i l’heu vist. 
8 Li diu Felip: 
--Senyor, mostra’ns el Pare, i no ens cal res més. 
9 Jesús li respon: 
--Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? Qui m’ha vist a 
mi ha vist el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? 10 ¿No creus que jo estic en el Pare i el 
Pare està en mi? Les paraules que jo us dic, no les dic pel meu compte. És el Pare qui, estant 
en mi, fa les seves obres. 11 Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; i, si més no, 
creieu per aquestes obres. 12 Us ho ben assegur: qui creu en mi, també farà les obres que jo 
faig, i encara en farà de més grans, perquè jo me’n vaig al Pare. 13 I tot allò que demanareu 
al Pare en nom meu, jo ho faré; així el Pare serà glorificat en el Fill. 14 Sempre que demaneu 
alguna cosa en nom meu, jo la faré. 

3 Reexpressio'

Diàleg
Proposam un diàleg a partir de tot el que hem comentat. Hi poden ajudar les se-
güents preguntes: 
1) De tot el que hem comentat, voldries fer algun comentari, o tens algun 
dubte, alguna qüestió?
2) Hi ha hagut moments importants en la teva història en què t’has sentit 
prop de Déu?
3) Qui és Déu per a mi?
4) Quin és el rostre de Déu que més em captiva? 
5) Déu Totpoderós: no et sembla interessant que el Tot-poder s’interpreti 
com a Tot-amor?


