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TEMA 6
JESÚS, EL MESSIES, NEIX A BETLEM

Pàgs. 36 i 37
del Catecisme

Perdó Prova d’amor. Déu ens perdona sense demanar 
res i ens convida a nosaltres a fer el mateix amb 
un amic, ens enfadam. O potser ets tu el que es-
tàs enutjat, i et poses trist. Tu no saps com dema-
nar perdó. No obstant això, quan se demana des 
del cor, el perdó porta pau i et sents més lleuger! 
Òbviament, això no és fàcil. Disculpes a qualse-
vol persona que va resultar ferida, reconeix que 
no era correcte, és molt difícil! Perdonar quan 
algú ens ha fet mal a propòsit, no posar-se de 
mal humor o cercar venjança, confiar de nou, és 
molt difícil!

 Podrías plantear esta misma pregunta a propósito de cada uno de nosotros: 
quién es nuestro padre, el del cielo, como decía Jesús, o el de la tierra? 
 Evidentemente, hay que responder: los dos. Pero no lo son de la misma mane-
ra. Nuestro Padre del cielo es el que ha creado a los seres humanos y nos ama a cada 
uno de nosotros de una forma única. Tu padre de la tierra es el que ha recibido la mi-
sión de velar concretamente por ti. Lo mismo sucede con Jesús, aunque con algunas 
diferencias. 
 En todo el evangelio, cuando Jesús habla con su Padre, no es a José a quien 
habla, sino al del cielo. De pequeño ya se quería quedar más tiempo en el templo para 
ocuparse «de las cosas de su Padre» (Lucas 2,49). 
 Lucas y Mateo nos dicen que María concibió a Jesús antes de vivir con José. A 
su pregunta: «¿Cómo será eso?», el ángel responde: «El Espíritu Santo te cubrirá con 
su sombra ...» (Lucas 1,35). Por eso se habla de la Virgen María (Mateo 1,18-25 y Lu-
cas 1,26-38). Para el creyente, Jesús es en primer lugar el Hijo de Dios y fue confiado 
a José, mientras que nosotros somos primeramente hijos de nuestro padre de la tierra 
y poco a poco descubrimos a nuestro Padre del cielo.

¿El padre de Jesús es José o Dios? 

DE VERITAT CREUS ?
Tu creus que Jesús 

va ressuscitar?

La presència de Jesús ressuscitat apareix 
en una gran quantitat de persones
Sí crec que va ressuscitar. Òbviament, no hi ha evidència: si n’hi 
hauria, no hi hauria necessitat de creure! Crec que és perquè con-
fii en els testimonis. I aquests testimonis van ser tan marcats per 
aquesta visió que tots ells van canviar les seves vides. La majoria 
van ser assassinats, fins i tot per dir que havien vist Jesús viu des-
prés de la seva mort! No ens deixarem matar per una mentida. 
Un creient és un que ha triat confiar en els testimonis de la resur-
recció, i en acceptar no tenir evidència per poder tocar.



«Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau
als homes que estimen el Senyor»

aprèn de Què ens ensenyen els evangelis sobre la infància 
de Jesús? Els evangelis ens ensenyen que Jesús va 
néixer a Betlem i va viure a Natzaret amb Maria i 
Josep. Al costat d’ells va créixer en saviesa, edat i grà-
cia davant Déu i davant els homes.

memòria

la meva història personal

ORACIÓ

Amb els pastors de Betlem,
t’alabam, Jesús, 
i t’oferim les nostres alegries
i les nostres penes.
Amb els Reis,
t’adoram, Jesús,
i et presentam tot el que hi ha de bo
en el nostre cor.
Recorda’t, Jesús,
dels nostres pares, familiars, 
amics...,
perquè passin unes bones 
festes de Nadal.


