Qüestionari
(per a un treball personal o en grup):
Llegim Mateu 11,25-27 i aprofundim sobre el sentit d’aquesta pregària
de Jesús.
 Quin nom dóna a Déu?
 Quines són “aquestes coses” que ha amagat als savis i ha
revelat als senzills?
 Som dels “savis” o dels “senzills”?
Llegim Lluc 15,11-32, la paràbola del fill pròdig o del pare misericordiós.
 Com Jesús ens hi parla de Déu?
 Ens sorprèn la manera d’acollir el fill petit? Per què?
 Ens estranya la manera de parlar al fill gran? Per què?
I preguem amb el salm 117 (116).

Credo nicenoconstantinopolità
(Credo llarg)
Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles...

Símbol dels apòstols
(Credo breu)
Crec en un Déu, Pare tot poderós,
creador del cel i de la terra...

El Credo-1
CREC EN DÉU,
PARE TOTPODERÓS
L’any de la fe ens convida a “confessar la fe amb plenitud i renovada
convicció, amb confiança i esperança... Redescobrir els continguts de
la fe professada, celebrada, viscuda i pregada, i reflexionar sobre el
mateix acte amb què es creu, és un compromís que tot creient ha
de fer propi” (Porta Fidei, 9). El Credo és l’expressió fonamental de
la fe cristiana, el Símbol de la fe, i el seu valor queda ben palès quan
es proclama en la celebració litúrgica, o quan se’n fa lliurament als
catecúmens o quan, tal com es recomana en aquest Any, esdevé
oració del creient. Oferim 3 fulls verds sobre els articles principals del
Credo (Pare, Fill i Esperit Sant) que ens ajudin a treballar els objectius
proposats.
Quan professem la nostra fe, comencem dient:
“Crec” o “Creiem”. Abans d’exposar la fe de
l’Església tal com és confessada en el Credo,
celebrada en la litúrgia i viscuda en la pràctica dels
Manaments i en la pregària, hem de preguntarnos què significa “creure”. La fe és la resposta
de l’home a Déu que es revela i se li dóna, bo
i aportant alhora una llum sobreabundant a
l’home que busca el sentit últim de la seva vida
(del Catecisme de l’Església Catòlica, n.26).

Déu

La primera part de la Bíblia (en diem l’Antic o Vell
Testament) ens narra com Déu es fa present en la
història del poble d’Israel. En aquesta història Déu manifesta sobretot
el seu amor fidel; el poble, sovint, li dóna l’esquena.
En la segona part de la Bíblia (en diem el Nou Testament) trobem –en
la carta als Hebreus- aquesta afirmació: “Déu antigament havia parlat
als pares per boca dels profetes, però ara, en aquests dies definitius,
ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill”.
Per als cristians, “el Fill” és Jesús de Natzaret. Jesús, en arribar a
l’edat adulta, predicà amb força sobre el Regnat de Déu. El seu anhel
era que Déu fos al cor de cada home i de cada dona. Estava convençut
que si fos així, la relació entre les persones seria molt diferent.

Pare

I Jesús de Natzaret ens parlà de Déu com a PARE.
Un dia que els seus deixebles li demanaren que els
ensenyés a pregar, els convidà a dir: “Pare nostre que esteu en el
cel...”. És la pregària que molts hem après des de petits i que ens
acompanya al llarg de la nostra vida.
El poble jueu respectava tant el nom de Déu que, si podia, no el deia.
Per això sant Mateu ens parla del Regnat del “cel”. Però Jesús ens
ha ensenyat a dir-li “Pare”. Els noms de pare o mare (papa o mama)
són els primers que vam dir quan els nostres pares ens van ensenyar
a parlar. Com un infant diu pare o mare, nosaltres diem a Déu “Pare
nostre”, pare de tots; perquè tots som germans; tots hem estat fets
a imatge i semblança de Déu.
De Déu, diu un gran savi, sabem més el que no és que no pas el que
és. Els creients en tenim prou de dir-li: Pare nostre. Si ho diem de cor,
la flama de la fe i de l’amor ens crema per dins.

Totpoderós

I quan a la missa del
diumenge, amb tota la
comunitat reunida, diem: CREC EN DÉU PARE TOTPODERÓS..., el
nostre cor canta i se sent convidat a estimar el bon Déu i la humanitat
sencera. Aquesta fe és la petita flama que es va encendre el dia del

nostre baptisme. És la fe que professem! És la fe que no ens caldrà
quan “veurem Déu cara a cara”.
La fe és un regal, un do de Déu, que hem rebut en el nostre baptisme,
però és un do que hem de fer créixer. És com una llavor sembrada al
nostre cor, que ha de créixer a mesura que ens fem grans. I ens fem
grans a mesura que confiem més i acollim l’amor de Déu en la nostra
vida de cada dia, que és feta “d’alegries i tristeses”.
En la professió de fe diem que aquest Déu nostre, aquest Pare Déu
és TOTPODERÓS. I hi ha cristians que no ho entenen prou bé; pensen
que Déu els ha d’estalviar les situacions adverses i les contrarietats. I
quan arriben aquests moments, s’enfaden amb Déu i no pensen que
Déu ens ha fet el regal de ser lliures i ens ha fet capaços d’enfrontarnos a aquestes contrarietats. Ens pot semblar que Déu és lluny, però
sant Pau ens diu que “en Ell vivim, ens movem i som”. I sant Agustí
deia que Déu era “més endins del nostre interior”. Déu, com un bon
pare i una bona mare mai no deixen sols els seus fills, sempre és prop
nostre, dins nostre.

Creador

En la professió de fe també diem que
Déu és CREADOR. Quan en la Vetlla
Pasqual ressona la lectura del llibre del Gènesi, nosaltres ja sabem
que no ho hem d’entendre al peu de la lletra, però ens impressiona
escoltar, un any i un altre, que l’obra de la creació, aquest món que
habitem i que, sovint, no hem sabut tractar com cal, ha sortit de les
mans de Déu.
La ciència ha de dir el que ha de dir, i nosaltres creiem que això no
treu que puguem afirmar que aquest món ha sortit de les mans de
Déu i que Ell vol que, amb les nostres mans, amb totes les nostres
capacitats, en fem un món més habitable per a tothom. Déu també ens
ha fet el do d’anar re-creant aquesta obra seva, és a dir, respectant-la,
admirant-la, embellint-la, transformant-la en la casa de tots.
Algú ha dit que “creure és estimar”. Quan diem: “Crec en un Déu...”
no són paraules d’un ritual, sinó paraules d’amor en el Déu i Pare que
estima i és provident.

