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T’invito, en el nom de Jesús a rebre el Regne de Déu 
a la teva vida i a romandre en el Regne des d’ara i 
per tota l’eternitat.

Que Déu et beneeixi.
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Paraules de Jesús

Jesús diu1:
Jo sóc la vida.

Jesús diu2:
Jo sóc el pa de vida: 
qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà 
mai set.

Jesús diu3:
Jo sóc la llum del món. 
El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que 
tindrà la llum de la vida.

Jesús diu4:
Jo sóc la resurrecció i la vida. 
Qui creu en mi, encara que mori, viurà; i tot aquell que 
viu i creu en mi, no morirà mai més. Ho creus, això?

1 La Bíblia. Nou Testament. Evangeli de Joan capítol 14 verset 6.
2 La Bíblia. Nou Testament. Evangeli de Joan capítol 6 verset 35.
3 La Bíblia. Nou Testament. Evangeli de Joan capítol 8 verset 12.
4 La Bíblia. Nou Testament. Evangeli de Joan capítol 11 versets 25 i 26.
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Presentació

Jesús viu avui. Jesús és vida. Jesús transmet vida. Jesús 
transforma vides. Jesús és la llum que il·lumina la vida 
humana. Jesús sacia la gana que tenim de Déu. Jesús ens 
aixeca, ens ressuscita de la nostra mort en vida per retornar-
nos a la vida.

Nosaltres, els éssers humans, estimem la vida. Basem la 
nostra vida en la nostra necessitat de relacionar-nos amb 
els altres éssers vius que ens envolten perquè en aquesta 
relació trobem la nostra alegria, el nostre consol, l’amor, el 
somriure, les llàgrimes, el perdó, la reconciliació i tot el que 
ens fa falta per trobar propòsit a la nostra vida.

L’arbitrarietat de viure

“Per la vida perdem la vida”. Aquesta repetida frase no 
només l’hem sentit de la boca d’altres persones sinó que, 
segurament, l’hem pronunciat amb els nostres propis llavis.
I és que els esdeveniments de la vida ens omplen d’ansietat. 

Amb quina d’aquestes persones t’identifiques?

Hi ha persones que el simple fet de viure el viuen com una 
amenaça. Hi ha persones que es “maten” (perden la vida) 
treballant perquè ho necessiten per a viure. Altres persones 
es “maten” (perden la vida) treballant perquè volen viure 
millor. Altres persones es “maten” a elles mateixes perquè 
busquen viure la vida més enllà del límit (amb la velocitat, 
les drogues, el tabac, l’alcohol, les situacions de perill). Unes 
altres es “maten” a elles mateixes lliurant les seves vides, el 
seu temps, els seus diners, les seves converses i “tot el que 
calgui” pel seu equip esportiu o per la seva afició a un o 
un altre “entreteniment”. Unes altres “maten” la seva vida 
interior omplint els seus dies d’un frenesí d’activitats fins a 
quedar exhaustes per tornar a reiniciar el cercle l’endemà. 
Unes altres es “maten” a elles mateixes buscant una nova 
ocupació, una nova ciutat, una nova empresa, unes noves 
relacions que, per molt que canviïn, mai arriben a satisfer-
les. Unes altres es “maten” d’avorriment buscant viatjar més 
lluny, a un país més estrany per descobrir alguna resposta en 
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el llunyà, l’exòtic, el sorprenent i, finalment, per no allargar 
la llista, unes altres es “maten” tractant de buscar en invents 
humans, diguem-ne ideologies, religions o filosofies, alguna 
resposta que doni raó a la seva vida. 

És a dir: la majoria de persones que ens envolten i, potser, 
nosaltres mateixos/es, ens trobem en aquesta categoria de 
persones que perdem la vida tractant de trobar sentit a la 
vida.

Amb quines d’aquestes persones t’identifiques?

Ets conscient del buit que hi ha a la teva vida?

La vida està plena de coses bones creades per Déu o 
inspirades per Déu en l’ésser humà per a què els nostres dies 
siguin millors a la terra.

La qüestió no està ni en les coses ni tan sols en la majoria de 
les coses que fem a la vida.

La qüestió està en trobar propòsit i sentit a les nostres vides.  
Un vell savi jueu ho expressava amb les següents paraules5: 

“(8), Les paraules són pura rutina
i no val la pena de parlar;

5 La Bíblia. Antic Testament. Llibre d’Eclesiastès. Capítol 1, versets del 8 al 10.

La qüestió està en 
trobar propòsit i 
sentit a les nostres 
vides. 
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l’ull no s’acontenta del que veu
ni l’orella del que sent.

(9), Allò que ha passat tornarà a passar,
allò que s’ha fet tornarà a fer-se:
no hi ha res de nou sota el sol.

(10), Quan d’una cosa diuen:
“Mira, això és nou!”, 

segur que ja existia abans,
en el temps que ens ha precedit.”

Evidentment, la cita que s’ha transcrit no està parlant 
d’avenços tecnològics o científics sinó de quelcom una mica 
més profund, més important. Està parlant d’una cosa, si 
se’m permet, molt més útil que la ciència o la tecnologia. 
Està parlant de trobar sentit a la vida, de trobar vida a la 
vida. 

Aprenent a menjar

Estem en una societat en la qual ens estan ensenyant a 
menjar. Qualsevol de nosaltres, fins i tot els més petits de la 
casa, sap el que cal fer quan anem de compres al supermercat: 
mirem la data de caducitat dels aliments, ens fixem si estan 

ben etiquetats i ben envasats. Els més exigents es paren a 
llegir els ingredients d’un producte nou que no coneixen 
abans de comprar-lo.

Qui t’està ensenyant a menjar?

També els publicistes i les grans marques d’aliments estan 
aprenent la lliçó. Avui, quan ens anuncien un producte 
alimentari, ens indiquen què aporta a la nostra salut, ens 
mostren com ens pot ajudar a vèncer aquesta o aquella 
disfunció o en quina mesura, si en prenem repetidament, 
ens evitarà aquesta o aquella malaltia.

Però també quan sortim a menjar fora de casa els cuiners, 
sense necessitat d’acudir als grans noms, cada vegada més 
s’esforcen, no tant en alimentar-nos com en sorprendre’ns a 
l’hora de menjar. 

Hi ha gent que està disposada a pagar una quantitat de 
diners aparentment desproporcionada per a poder gaudir 
d’aquesta sorpresa culinària.

Fins i tot per un acte tan senzill i quotidià com pot ser anar 
a comprar el pa difícilment trobarem una fleca que no ens 
ofereixi una sèrie de pans de diferent sabor, textura o mida.
En poques paraules: estem aprenent cada dia a menjar i a 
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A Jesús li preocupa 
més com alimentem 
la nostra ment i el 
nostre cor que no 
com alimentem 
el nostre cos. 

menjar millor. Estem atents, la majoria de nosaltres, a les tres 
esses del menjar. Busquem menjar sà, saborós i sorprenent.

Qui alimenta la teva ment i el teu cor?

És evident que la nostra civilització avança i bona prova 
d’això és tot l’anterior que resulta una manera intel·ligent 
d’ajudar-nos a cuidar la nostra vida.

No obstant això, en un món cada dia més sofisticat com el 
nostre en el qual cada dia som més experts en l’art de menjar 
i de menjar bé, en el qual cada dia som millors a l’hora de 
cuidar del nostre cos, molts de nosaltres som deixats a l’hora 
de cuidar de la nostra ment i el nostre cor.

Jesús està molt preocupat per aquest tema. A Jesús li 
preocupa més com alimentem la nostra ment i el nostre cor 
que no com alimentem el nostre cos. Clar que li interessa 
que alimentem bé el nostre cos, però Jesús sap que no és 
suficient per a cobrir totes les nostres necessitats. A Jesús li 
preocupen tant les necessitats materials com les necessitats 
espirituals. Fins i tot es podria arribar a dir que li preocupen 
més les nostres necessitats espirituals que les nostres 
necessitats materials. I no perquè no sap com d’importants 
són les nostres necessitats materials, sinó perquè sap com 
de deixats acostumem a ser amb les nostres necessitats 
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espirituals.

La foscor intel·lectual i espiritual en les quals viu el nostre 
món s’encomanen amb facilitat. A Jesús li preocupa molt 
que deixem contaminar la nostra ment i el nostre cor. Per 
tal de contrarestar tanta foscor i tanta contaminació Jesús6 
és contundent en la seva resposta: “El que fa impur l’home 
no és allò que entra a la boca; és el que en surt, allò que el 
fa impur.” 

En altres paraules: la contaminació que destrueix la ment i el 
cor no està en el que mengem per alimentar-nos físicament, 
sinó en el que fem menjar a la nostra ment i al nostre cor.

De què alimentes la teva ment i el teu cor?

La pregunta no només sembla lògica sinó que és una 
pregunta que tot ésser humà ha de plantejar-se. De què 
alimento la meva ment i el meu cor? 

Quan ens hem d’alimentar físicament tenim clar a quines 
botigues volem anar a comprar el pa que necessitem per 
menjar. Malgrat això, quan es tracta d’alimentar la nostra 
ment i el nostre cor massa vegades comprem sense pensar.
Has pensat on compres el pa per alimentar la teva ment i

6 La Bíblia. Nou Testament. Evangeli de Mateu capítol 15 verset 11.

el teu cor? És de fiar el venedor? Estàs segur/a de la qualitat 
del pa que compres? És el pa que et convé? És el pa que estàs 
buscant?

En la vida, alimentar la ment i el cor no es tracta de saber llegir. 
En el nostre entorn cultural tothom sap llegir. L’important, 
a més de saber llegir, és saber llegir bé. I per saber llegir bé 
no es tracta d’aprendre a vocalitzar correctament les paraules 
sinó de saber escollir quins autors llegim. 

Saber escollir els autors els quals llegir és tan important 
per a la ment i per al cor com ho és per a l’estómac que 
aprenguem a alimentar-nos correctament.

De quins autors menges el pa amb el que alimentes la teva 
ment i el teu cor?
Segons responguis aquesta pregunta la teva vida serà d’una 
manera o d’una altra.

Convençut d’això, Jesús ens diu: “Jo sóc el pa de vida: qui 
ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set.”
Jesús es presenta a si mateix com l’únic pa que realment 
dóna resposta a la nostra vida, com l’únic pa que dóna vida 
a la nostra vida, com l’única persona en qui podem confiar 
perquè una vegada el coneixem personalment ja no tenim 
necessitat de seguir buscant.
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Jesús se presenta ell mateix com el pa que necessita menjar 
la nostra ment i el nostre cor.

Si un cec en guia un altre, els dos cauran al clot

Moltes vegades les paraules de Jesús ens sorprenen. I ens 
sorprenen per moltes raons. Una de les raons per la qual 
ens sorprenen les paraules de Jesús és perquè diu coses tan 
lògiques que podria semblar que no cal dir-les. No obstant 
això, passa tot el contrari. Com més lògiques són les seves 
paraules, més necessitat tenim de sentir-les i de prestar-hi 
l’atenció necessària.

“Jo sóc el meu propi déu”

Jesús7 diu: “Si un cec guia un altre cec, tots dos cauen al 
clot”. La qüestió resulta evident. Malgrat això, la majoria de 
nosaltres ens hem deixat guiar en la vida espiritual per un 
altre cec.

La pregunta que hem de fer-nos és la següent: Per qui he 
deixat guiar la meva vida fins ara?

Tots tenim una resposta a aquesta pregunta que és molt 
7 La Bíblia. Nou Testament. Evangeli de Mateu 15 verset 14.

La qüestió 
resulta evident. Mal-
grat això, la majoria 
de nosaltres ens hem 
deixat guiar en la 
vida espiritual per 
un altre cec. 
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diferent una d’una altra i, malgrat tot, se semblen molt en 
el fons.

Les respostes són diferents perquè uns i uns altres, o unes 
i unes altres, hem buscat la solució en les filosofies, en les 
ideologies creades pels éssers humans, en els descobriments 
de les ciències o en els avenços tecnològics. 

La resposta és la mateixa perquè en el fons totes les solucions 
coincideixen en el mateix: l’ésser humà és la mesura de totes 
les coses i en l’ésser humà trobem la resposta que necessitem.
O dit d’una altra manera: “Jo sóc el meu propi déu”. O, fins 
i tot, dit d’una altra manera: “Crec en mi per sobre de totes 
les altres persones i coses”.

A ningú se li escapa que, en una habitació sense llum, si 
et deixes guiar per qui està davant teu, ensopegaràs en els 
mateixos llocs que ensopegui aquesta persona. Amb sort 
aconseguiràs ensopegar menys vegades si estàs atent a escoltar 
els seus advertiments i si els saps interpretar correctament i a 
temps per poder evitar copejar-te.

Una altra solució és la de romandre quiet/a enmig de la 
immensa habitació, sense moure’t. Si et quedes molt temps 
immòbil a les fosques aviat tindràs la sensació que t’estàs 
perdent alguna cosa important de la vida. Aviat tindràs la 
sensació que estàs més mort/a que viu/va. En el millor dels 

casos evitaràs donar-te cops, però poc podràs fer per evitar 
que els altres ensopeguin amb tu.

Busca la llum

Una bona solució, si et trobes en una habitació a les fosques, 
és buscar si hi ha algú a l’estança que tingui un llum. El 
millor per sortir de la foscor és buscar la llum. És un consell 
senzill. Aparentment, fins i tot una cosa simple. No obstant 
això, alguna cosa ha de tenir d’extraordinari aquest consell 
que molt poca gent està disposada a seguir-lo. Ens costa 
prendre la decisió de buscar la llum.

Jesús diu: “Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no 
caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida”.
Una bona solució, sens dubte la millor solució, és buscar la 
llum, la llum de Jesús.

Jesús afirma que Ell és la llum del món. És a dir: que qui 
realment pot portar la llum a la nostra vida és Jesús.

Però n’hi ha més. Jesús afegeix dues promeses al seu anunci.
En primer lloc ens promet que seguir la seva llum porta vida 
a la nostra vida.
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En segon lloc ens promet que seguir la seva llum ens traurà 
per sempre de la foscor.

El que Jesús està afirmant és que no només la nostra vida 
trobarà propòsit i raó de ser si seguim la seva llum, sinó que 
a més des d’aquest moment Ell guiarà la nostra vida.

Quina magnífica promesa!

Res ni ningú pot prometre’ns el que Jesús ens promet!
Ara només ens falta aprendre l’última lliçó.

L’última lliçó

Encara no hem arribat al final. Encara ens falta aprendre 
l’última lliçó que Jesús té per a nosaltres.

Encara que ens costa acceptar-ho, des de la perspectiva 
espiritual estem morts segons la manera que té Déu 
d’entendre la vida.

En un món presidit 
per la foscor la ment, 
la voluntat i el cor 
solament arriben a 
una conclusió: “jo sóc 
el meu propi déu”,
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Renuncia a ser el petit déu de la teva vida

En un món presidit per la foscor la ment, la voluntat i el 
cor solament arriben a una conclusió: “jo sóc el meu propi 
déu”, que vol dir: “jo sé millor que Déu el que convé a la 
meva vida”.

Encara que et pugui semblar ara impossible, si tu mateix/a 
ets la mesura de totes les coses per a la teva vida, si tu ets el 
teu propi déu/a, és bo que sàpigues que arribarà un dia que 
et defraudaràs a tu mateix/a.

El més probable és que, per poc que hagis viscut, ja hagis 
tingut l’experiència d’haver-te defraudat. Ja hagis après la 
lliçó que ni tens totes les respostes que necessites ni que 
totes les teves respostes són prou bones. Ni per a tu ni pels 
altres. Segurament ja has après que si tu ets el teu propi déu, 
el teu déu et defraudarà.

Els deus humans, les deesses humanes, acaben  decebent-
nos encara que tu siguis el teu propi déu, la teva pròpia 
deessa.

Si encara no ho has experimentat, acabaràs vivint-ho per 
molt que ara et pugui semblar que a tu no et passarà i per 
molt que llegeixis amb escepticisme les meves paraules.

Por això, t’animo a que busquis la llum de Jesús a la teva 
vida. 

De tota manera, si la teva conclusió és que vols seguir sent 
el teu déu per a tu mateix/a, l’únic comentari que puc afegir 
és que ho sento molt.

Amb aquesta decisió perds la teva oportunitat d’alimentar-
te de l’únic pa de vida que hi ha en Jesús.

No obstant això, no oblidis que hi ha una altra opció 
possible.

Demana a Jesús que entri a la teva vida

L’opció que Déu ofereix en Crist a cada ésser humà, que 
està disposat a escoltar la seva veu, és molt clara: No estiguis 
mort en vida, segueix la llum que et porta a Crist. 

Jesús diu: “Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, 
encara que mori, viurà; i tot aquell que viu i creu en mi, 
no morirà mai més. Ho creus, això?”

Vols trobar la llum a la teva vida? 

Vols alimentar la teva ment i el teu cor amb el pa de vida? 
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Vols viure més enllà de la teva mort?

Aleshores: Creu en Jesús.

Aleshores: Busca Déu. 

Llavors: Digues-li a Déu que vols entrar a formar part de la 
seva família. Digues-li a Déu que vols que t’accepti com a 
un més dels seus fills o de les seves filles.

Utilitza les teves pròpies paraules per dir-li-ho. Saps fer-ho. 
A Déu no li importen tant les teves paraules com el sentir 
del teu cor.

No sentis vergonya. No pensis en el que pensaran els altres 
de la teva decisió. Pensa que en aquesta qüestió el realment 
important és el que Déu pensa de tu.

Busca Déu i Déu sortirà a buscar-te.

Tots els que avui som cristians i cristianes ho som perquè va 
haver-hi un dia que vam prendre la mateixa decisió que tu 
estàs prenent. Va haver-hi un dia que vam decidir acceptar 
Jesús en la nostra vida. La majoria de nosaltres no teníem 
totes les respostes a totes les nostres preguntes, però això no 
ens va impedir demanar Jesús que entrés en la nostra vida. 
Com tampoc ens ha impedit seguir la llum de Jesús, malgrat 

Tenim totes les 
respostes que 
necessitem tenir per 
a invitar Jesús a 
entrar a les
nostres vides. 
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que encara no tenim totes les respostes que desitgem tenir 
pel que fa als misteris de la vida i de la mort.

No obstant això, tenim totes les respostes que necessitem 
tenir per a invitar Jesús a entrar a les nostres vides.

Si aquest és el teu cas, segur que trobaràs el moment adequat 
per fer-ho.

Déu afegirà benedicció a la teva vida per això.
Si encara no és el teu cas, t’animo a que segueixis buscant.
Déu també afegirà benedicció a la teva vida. 

El Jesús que transforma vides

El Jesús de la Bíblia, en qui creiem i en qui et convidem 
a creure, no és ni “el Jesús inventat” pels éssers humans ni 
tampoc és “el Jesús segrestrat per les religions”.

El Jesús de la Bíblia és el Déu viu que canvia vides, que 
transforma vides. Les transformà ahir, en el transcurs dels 
temps. Les transforma avui, en la teva vida i en la vida 
meva. Les seguirà transformant, quan ni tu ni jo estiguem 
en aquest món.

Jesús8 mateix diu: “El cel i la terra passaran, però les meves 
paraules no passaran”. L’Evangeli de Jesucrist, és a dir, la 
bona notícia segons la qual Déu ens estima i ens accepta 
com a fills i filles si, al seu torn, nosaltres acceptem a Crist 
en les nostres vides, és etern.

Jesús transforma la vida dels éssers humans al llarg de tots 
els segles. Jesús no és una notícia caducada. La notícia de 
Jesús és nova cada dia perquè és permanent.

Un dels europeus més famós de tots els temps és l’apòstol 
Pau9, un gran cristià del segle primer de la nostra era. Aquest 
home ho expressà amb les següents paraules: “Perquè no 
m’avergonyeixo de l’evangeli, que és poder de Déu per a 
salvar tots els qui creuen”. 

Des del principi de la fe cristiana als cristians no ens ha fet 
vergonya afirmar que Jesús canvia les vides de les persones, 
tant per donar-nos una eternitat amb Déu com per donar-
nos un propòsit pel qual viure en aquest món. 

Jesús també pot transformar la teva vida com ha transformat 
la vida de tantes i tantes persones i les seguirà transformant 
durant segles i segles.

8 La Bíblia. Nou Testament. Evangeli de Mateu capítol 24 verset 35.
9 La Bíblia. Nou Testament. Llibre de Romans capítol 1 verset 16. 
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Per això preguem perquè Déu t’ajudi a prendre la teva 
decisió.  

No és el mateix apuntar-se que aprendre 
a cuinar

Els llatins acostumem a ser una civilització molt crèdula 
en algunes coses a pesar que, per regla general, ens creiem 
els més llests de l’univers. Com els altres pobles també es 
creuen més llests quan es comparen amb nosaltres.

Fixem-nos en dues bones mostres de la nostra credul·litat. 
Molts de nosaltres arribem a creure que, pel fet d’apuntar-
nos a un curs de cuina, ja som bons cuiners o, pel fet de 
comprar un llibre, ja ens hem apropiat de la ciència que 
conté en el seu interior.

Per aprendre a cuinar no solament cal apuntar-se a un curs 
de cuina sinó assistir a classe, fixar-s’hi i fer els deures. El 
mateix succeeix quan comprem un llibre. Cal llegir-ho, 
subratllar-ho i entrar en diàleg amb les seves idees per treure 
el millor profit del mateix.

Amb la llum de Jesús succeeix el mateix.
Tal com s’ha indicat al principi, Jesús és vida i viu la vida 
caminant per la vida.

“La teva vida
té propòsit, la teva 
segona oportunitat” 
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Si vols que la llum de Jesús guiï la teva vida, el primer que 
has d’aprendre és que ningú aprèn a ser fill o filla de Déu 
solament amb apuntar-se. Seguint l’exemple anterior: cal 
anar a classe, fixar-s’hi i fer els deures.

Què significa anar a classe, fixar-s’hi i fer els deures?

Doncs significa que has de començar a buscar una 
Comunitat cristiana en la qual puguis aprendre a caminar 
en la llum de Jesús.

La Bíblia diu i ensenya que ningú pot caminar en solitari la 
Caminada cristiana.

És intel·ligent i és espiritual aprendre i seguir aquesta 
primera lliçó.

Recursos per a créixer en Jesús

Si encara no els has llegit tenim a la teva disposició els 
següents materials:

“La teva vida té propòsit, la teva segona oportunitat”

És un llibre que es pot llegir fàcilment i ens ajuda a descobrir 
el veritable propòsit de la vida.

Igualment és un llibre que es pot escoltar perquè compta 
amb una edició en àudio del text.

Finalment és un llibre que t’ajuda a reflexionar perquè 
compta amb quatre entranyables cançons que són una 
invitació a aprofundir en tot el que hem estat tractant.

“Forjant el teu caràcter, 7 propòsits per a la vida cristiana”

És un llibre que t’ajuda a créixer en el teu coneixement de 
Déu. Aquest llibre t’ajuda a establir una sòlida base per al 
desenvolupament d’una espiritualitat cristiana saludable i 
basada en la Bíblia, la Paraula de Déu.

Viu la teva fe en companyia d’altres cristians i 
cristianes

Potser ja has decidit fer-te cristià/a i aquesta és una notícia 
excel·lent com també és una bona notícia si t’estàs plantejant 
el tema seriosament.

Per a ambdues situacions et recomanem que busquis 
cristians que es reuneixin en petits grups per aprofundir en 
l’experiència de la fe.
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Els petits grups són la clau per ajudar-te en la teva maduresa 
cristiana o per ajudar-te en la teva recerca per descobrir a 
Jesús.

Per més informació:

info@metodista.es

Ets conscient del buit que hi ha a la teva vida?

De què alimentes la teva ment i el teu cor?

Ets dels que afirma: “Jo sóc el meu propi déu”

Saps que, com Jesús diu: “Si un cec en guia un altre, els 
dos cauran al clot”

“El Jesús que transforma vides”
És una breu presentació del Jesús de la Bíblia, en qui 

creiem i en qui et convidem a creure, no és ni “el Jesús 

El Jesús que 
transforma vides”
És una breu 
presentació del 
Jesús de la Bíblia, 
en qui creiem i en 
qui et convidem a 
creure. 
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inventat” pels éssers humans ni tampoc és “el Jesús 
segrestat per les religions”.
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El perdó en el 
Regne de Déu té 

la capacitat de 
canviar vides  
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Agafar la Creu de 
Crist significa que 
cada ciutadà i 
ciutadana del cel ha 
d’assumir el servei 
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“Veniu, vosaltres, 
els que el meu Pare 
ha beneït: rebeu el 
Regne que se us ha 
preparat des de
la creació del món” 
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