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Com són l’home i la dona

 que diuen CREC?

Catequesi introductòria II

1 Per iniciar

NO DA LO MISMO CREER QUE NO CREER

José Antonio Pagola

Tal vez pienses que los creyentes creemos en Dios porque hemos descubierto no sé qué pruebas, 

argumentos o razones que a ti se te escapan. No. La fe en Dios no brota así en nuestro corazón. 

Al menos yo no creo porque tenga pruebas científicas que me han convencido para creer. La 

confianza en Dios nace dentro de mí en un nivel más hondo. Creer en Dios es creer en la vida, 

intuir que el mundo tiene un sentido último, confiar en el Misterio que encierra la creación: un 

Dios que es amor.

No es cuestión de pruebas que te den seguridad. Podemos estar muy seguros de las cosas más 

simples: sabemos que dos y dos son cuatro. Pero cuanto más profundo es el misterio en el que 

queremos ahondar, tanto más hemos de abrirnos a él, prepararnos interiormente, acogerlo con 

toda nuestra persona, escuchar toda llamada, por pequeña y humilde que nos pueda parecer.

Tal vez estés pensando: “Pero, ¿qué necesidad tenemos de plantearnos la cuestión de Dios?, ¿no 

hay asuntos más importantes?, ¿para qué nos puede servir Dios?, ¿cambia algo la vida?”

Como es natural, si una persona no ha vivido nunca la experiencia de creer en Dios, no puede 

sospechar qué significa creer en él. Incluso los que nos sentimos creyentes a veces no valoramos 

todo lo que encierra entender y vivir la vida desde de la fe en Dios. Aunque sea de manera torpe, 

voy a tratar de recordarlo.

Creer en Dios significa sentir que este mundo que me rodea y en el que vivo no es algo cerrado, 

sin profundidad ni misterio alguno, algo que se termina en sí mismo. Esto es solo el “punto de 

partida”. La vida es más que esta vida. Este mundo, tal como lo conozco hoy, lleno de problemas, 

conflictos y sufrimiento, no es nuestro destino último.

Creer en Dios significa sentir la vida como un regalo que me viene de una fuente que es amor y 

solo amor. Poder vivir esta vida que siento dentro de mí y de los demás como un proceso mis-

terioso que nos está conduciendo a una plenitud de libertad, gozo y descanso final. No vivimos 

solos y perdidos. No estamos en manos del destino o la fatalidad. La vida está dirigida por un 

Padre.

Creer en Dios significa sentir con otra hondura mi propia dignidad. No soy solo un conjunto de 

células que dentro de muy poco se disolverá. Alguien ha pensado en mí. Alguien busca mi bien. 

Me siento sostenido y estimulado por Dios para hacer mi recorrido por este mundo con la espe-

ranza y dignidad propias de un hijo de Dios.

Creer en Dios significa reconocer esa misma dignidad de hijos e hijas de Dios en todos los hom-

bres y mujeres. Todos son amigos, todos son hermanos míos. También esas gentes que mueren 

de hambre, miseria y desnutrición en los países últimos de la Tierra. No somos solo miembros de 
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la especie humana. Somos hermanos. Formamos una sola familia porque tenemos un mismo 

Padre.

Creer en Dios significa que no puedo vivir de manera aislada, desentendiéndome de los demás. 

No podré hacer grandes cosas, pero sé que, desde mi pequeñez, he de contribuir a una vida 

más humana, más digna y dichosa para todos, empezando por los últimos, los más solos y des-

validos, los más indefensos y maltratados por la vida o las injusticias.Creer en Dios significa creer que el mal, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra. 

Un día, todo lo que aquí no ha podido ser, lo que ha quedado a medias, nuestros anhelos más 

grandes, nuestros deseos más íntimos, alcanzarán en Dios su plena realización. No es lo mismo 

creer en Dios que no creer. Tú eres quien tienes que elegir cómo quieres vivir y morir. Si per-

maneces indiferente sin elegir nada, ya estás eligiendo. Has elegido no elegir. Probablemente 

es la elección más pobre y desacertada.

2 Re-expressio
8Quins són els desitjos que hi ha dins teu? aVull viure amb més llum i més veritat. aVull viure amb més profunditat, connectat amb l’essencial.

 aVull viure de manera més digna i responsable.
 aM’agradaria viure amb més alegria. aVoldria viure més des de dins i no sols des de fora.
 aVull trobar un camí encertat per viure. aM’agradaria viure de manera més intensa i constant.
 aVull omplir la meva vida d’amor.8Quina és o són aquella/es experiències vitals que han estat per a 
tu com una llançadora.
8Creus que aquestes experiències han estat per a tu una via d’accés 
a Déu?

No te conozco bien,no conozco ni siquiera mis necesidades…Tú me conoces por entero…Me has creado a tu imagende un poco de polvoy me has hecho hijo tuyo.Honor, gloria y alabanza a ti.
SUNDAR SINGH
Cristiano indio (1889-1929)

,

3 Escoltam la Paraula
Jesús s’apareix a un grup de deixebles (Jo 21, 1-14)Després de tot això, Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. 

L’aparició va ser d’aquesta manera: Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, l’anomenat 
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Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els diu: 

--Me’n vaig a pescar. 

Els altres li diuen: 

--Nosaltres també venim amb tu. 

Sortiren, doncs, i pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res. Quan va despuntar el dia, 

Jesús es presentà vora el llac, però els deixebles no s’adonaven que fos ell. Llavors Jesús els digué: 

--Al·lots, no teniu res per a menjar? 

Li respongueren: 

--No. 
Ell els digué: 

--Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix. 

Així ho van fer i ja no la podien estirar de tants peixos com hi havia. Llavors aquell deixeble que 

Jesús estimava diu a Pere: 

--És el Senyor. 

Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es posà el vestit que s’havia tret i es llançà a 

l’aigua. Els altres deixebles, que només eren a uns cent metres de terra, van arribar amb la barca, 

arrossegant la xarxa plena de peixos. Quan baixaren a terra, veieren pa i unes brases amb peix 

coent-s’hi. Jesús els diu: 

--Porteu peixos dels que acabeu de pescar. 

Simó Pere pujà a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de peixos: eren cent cinquanta-tres 

peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no es va esquinçar. Jesús els digué: 

--Veniu a menjar. 

Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era, perquè sabien que era el Senyor. Jesús s’acostà, 

prengué el pa i els el donava. Igualment va fer amb el peix. Aquesta fou la tercera vegada que 

Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar d’entre els morts. 

8 Es tracta d’una aparició postpasqual: Jesús ja ha mort i ressuscitat. Ens trobam en el període 

de l’Església, dels inicis de l’Església..., és precisament la nostra època. Nosaltres estam en aquest 

període postpasqual. 

8 Els deixebles van a pescar, liderats per Pere. És el seu ofici, és la seva missió: la pesca. El seu 

lloc habitual és dins la mar. La mar significa el món, aquest món plural en què vivim, on no hi ha 

camins per orientar-se, on estones hi ha calma i estones mala mar... És de nit. La vida té molt de 

nit, perquè no tot és clar: hi ha molts de tons grisos..., i això no és negatiu..., simplement és... 

8 Adonem-nos de la diferència de caminar per terra ferma a navegar per dins la mar. El lloc de 

la missió dins el món no és la terra sòlida, ferma, sinó la mar..., aquí hi ha el nostre lloc: enmig de 

la vida de les persones hem d’estar els cristians, on hi ha els “vaivens de la vida”, per compartir 

la foscor de la vida de moltes persones... És enmig de la mar on vivim amb tants d’altres homes i 

dones d’avui les experiències fundants de què parlàvem. 

8 Però, què tenim els cristians? Què tenen els deixebles per navegar, per poder pescar i dur a 

terme la missió? El grup, l’equip de companys, la comunitat de germans, i la barca, que els Sants 

Pares sempre han identificat amb l’Església... Aquest és el nostre secret: no anam sols, el cristià no 

és un missioner solitari, sempre pertany a una comunitat, dins la barca, la barca de Pere. Potser 

el nostre grup de recerca és una gran oportunitat de poder viure la companyia dels germans, de 

poder anar vivint i experimentant què significa la comunitat. 

8 Però hi ha un altre detall molt interessant: la terra ferma de la riba. Quan trenca l’alba, Jesús 

4 Resso de la Paraula'



(Re) descobreix l'alegria de creure
4

apareix a la vorera de la mar, a terra ferma. Per als navegants del llac de Tiberíades, la terra 

ferma era l’horitzó que els permetia orientar-se... Per a nosaltres, cristians, per a la nostra 

comunitat, és molt important recordar sempre on és la nostra terra ferma, perquè aquí hi ha 

Jesús.

8 Però Jesús, el Jesús postpasqual, es presenta com una figura que se’ns insinua..., que no 

reconeixem a primera vista, no és nítida, perquè encara no hi ha la llum del migdia, estam 

a trenc d’alba. Viure la fe en aquest temps, en aquest temps postpasqual, és cercar aqueixa 

terra ferma, és intuir des de la confiança que el Senyor hi és, la seva presència ens acompan-

ya, encara que no el sentim, ni el vegem amb claredat perfecta..., el nostre temps es troba a 

trenc d’alba, quan la llum i la foscor encara es confonen. La llum del migdia és la llum del cel, 

la llum de la Benaurança... 

8 No pesquen res... Han treballat tota la nit, però no han pescat res. És l’experiència de la 

infecunditat, de l’esterilitat de l’Església que tant experimentam en aquests moments..., però 

els fruits són del Senyor, no són dels apòstols... Ens ho repetim molt els cristians, però no ho 

acabam de creure, no ho acabam de fer nostre..., la bellesa de ser cristià, de ser apòstol no 

està a dona fruits, l’alegria del cristià és únicament a creure que Crist és en mi i m’acompanya, 

i estic a la seva barca, en la seva causa, en el seu projecte del Regne. No cerquis enlloc més 

l’alegria, el sentit de la teva fe... 

8 El deixeble estimat exclama: És el Senyor! És l’home habituat a l’escolta, al silenci... Vet 

aquí una de les dimensions més importants del cristià: la dimensió contemplativa. Si vols tro-

bar Déu dins la teva vida, escolta, escolta-la, escolta’l..., com deia Agustí, és en la teva vida, en 

la intimitat del teu cor, on hi trobaràs la seva presència que hi habita..., per això és necessari 

el silenci, i avui més que mai... 

8 Quan Pere ho sent, es llança..., mentre els altres continuen remant... El nostre temps ne-

cessita cristians, comunitats, l’Església, atrevida com Pere, que es llancin enmig del món i es-

tirin els altres cap a Déu. Pere es fia del deixeble estimat que fa silenci i es llança sense por. A 

vegades un experimenta la por en la vida, i també es veu molta por en l’Església: deu ser que 

ens falta silenci, deu ser que ens falta confiança...?, per què tanta por a decidir, a anunciar? 

També cal valorar-ne tants i tantes que remen en silenci... 
8 I Jesús ens espera per berenar... Ell ja ha preparat el caliuet i un poc de pa i peix..., però 

convida els apòstols que hi aportin també del que han pescat... “Veniu a menjar”..., és la con-

vidada de Jesús, al berenar postpasqual..., és la convidada a l’Eucaristia, el berenar on podem 

fer experiència de terra ferma i de la llum més alta, on tot esdevé d’un altre color, on podem 

refer les forces amb l’aliment per poder tornar a l’ofici, a la missió de pescar... L’Eucaristia és 

aquest bell intercanvi entre la vida del Senyor, l’aliment que Ell hi aporta, i la nostra vida, que 

nosaltres hi posam... Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava.8 Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era, perquè sabien que era el Senyor. És el 

silenci reverent de qui s’ha trobat amb Crist... La fe en el Senyor, la trobada amb Ell ens con-

vida al silenci, a l’adoració, a continuar cercant, intuint i confiant en la seva presència. 


