
(Re) descobreix 
l'alegria de cre

ure1

I el tercer dia ressuscità 

d’entre els morts

1 Per a iniciar

 Respostes a la gran qüestió de la Resurrecció. 

 Hi estàs d’acord? Per què? 

“La Resurrecció és només un mite. Jesucrist s’identifica amb el Sol de primavera que es desperta en tota la seva 

glòria després de la seva cíclica mort hivernal.”  P. Rodríguez, Dr. Psicologia.

“Abans no hi havia certificats de defuncions, per tant s’enterrava molta gent viva i com a resultat hi havia moltes 

resurreccions, entre les quals la de Jesús de Natzaret.” Anònim.

Els seus van robar i amagar el cos i després van mentir a tothom. Ho reconeixen ells mateixos en l’evangeli de 

Mateu 27,64. Un muntatge millor que els de Hollywood!” Un rabí s. XX.

“Hem desxifrat un mecanisme de resurrecció que obre un nou escenari científic extraordinari. Ara podem com-

prendre el procés de resurrecció de la Deinococcus radiodurans, un bacteri que després de mort pot tornar a la 

vida en poques hores.” M. Radman, científic i biòleg.

“Pot una mentida fer d’uns covards uns herois, fins a morir per defensar-la?” J. N. D. Anderson.

5
 “He vist el Senyor” (Jo 20,18)

2 Escolta de la Paraula

Tot això ho trobes a la pàgina web de l’Arquebisbat de Barcelona, en la secció que presenta les fitxes per 

treballar el YOUCAT, elaborat per la Delegació de Pastoral Juvenil (http://delejovebcn.com)

Els morts ressuscitaran (1Cor 15, 12-28)

Si prediquem que Crist ha ressuscitat d’entre els morts, com és que alguns de vosaltres neguen la resu-

rrecció dels morts? Si no hi ha resurrecció dels morts, tampoc Crist no ha ressuscitat. I si Crist no ha res-

suscitat, la nostra predicació és buida, i buida és també la vostra fe. Fins i tot donem un fals testimoni de 

Déu mateix, ja que testimoniem en contra d’ell quan diem que ell ha ressuscitat el Crist: si és cert que els 

morts no ressusciten, Déu no l’ha pogut pas ressuscitar. Perquè si els morts no ressusciten, tampoc Crist 

no ha ressuscitat. I si Crist no ha ressuscitat, la vostra fe és il·lusòria, encara viviu en els vostres pecats. En 

conseqüència, els qui han mort en Crist, també estarien perduts sense remei. Si l’esperança que tenim 

posada en Crist no va més enllà d’aquesta vida, som els qui fem més llàstima de tots els homes. 

Però, de fet, Crist ha ressuscitat d’entre els morts, com a primícia de tots els qui han mort. Ja que la mort 

vingué per un home, també per un home vindrà la resurrecció dels morts: així com per la seva unió amb 

Adam tots moren, així també per la seva unió amb Crist tots tornaran a la vida. Però cadascú en el moment 

que li correspon: Crist, com a primícia; després, el dia que ell vindrà, els qui són de Crist. Llavors arribarà 

la fi, quan ell destituirà tota mena de potència, d’autoritat i de poder i posarà el Regne en mans de Déu, 

el Pare. Perquè Crist ha de regnar fins que Déu haurà posat tots els enemics sota els seus peus. El darrer 

enemic destituït serà la mort, perquè, segons l’Escriptura, Déu ho ha posat tot sota els seus peus. Quan 

el Crist dirà: «Tot està sotmès», és obvi que no hi inclourà Déu, que és justament qui li haurà sotmès tota 

cosa. I quan tot li haurà estat sotmès, el Fill mateix se sotmetrà al qui li ho haurà sotmès tot. Així Déu serà 

tot en tots. 
PER A APROFUNDIR I DOCUMENTAR-TE: 

8 CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, nn. 631-658

8 Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, nn. 125-131

8 YOUCAT (Catecisme dels joves), nn. 103-109
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3 Aprofundim
 Amb molta de freqüència sentim la gent del poble que davant el fet de la mort s’expressa dient: “No 

ha tornat mai ningú.” La fe cristiana, en canvi, afirma amb total rotunditat el contrari: sí, un home ha tornat 

a la vida, Jesús de Natzaret; i la seva resurrecció és promesa de la nostra resurrecció. Però, què volem dir o 

expressar amb el terme “ressuscitar”? Atès que la imatge que es té de la resurrecció no és igual per a tots, 

abans de parlar de la resurrecció a l’home/dona d’avui, és convenient explicar de què parlam i a quin fet 

ens referim els cristians amb el terme “ressuscitar”.I. Resurrecció i història Obrint els evangelis hom s’adona del profund canvi que s’estableix entre les altres parts d’aquells 

escrits i la que ens parla del Ressuscitat: 1) Primerament es constata que el Ressuscitat no s’apareix mai en públic ni tampoc a la multitud, sinó que 

només es manifesta als deixebles; és a dir, a aquells homes i dones que ja el coneixien prou bé i que, endemés, 

ja havien començat a creure en ell. 2) Així mateix, la comunicació del fet de la resurrecció, tal com es constata en el Nou Testament, va ser obra 

dels deixebles (Fets 2,23 – 24.34). Endemés, el testimoni dels deixebles és un testimoni de fe. Si, de fet, han 

re-conegut Jesús ressuscitat, no ha estat només a través dels ulls carnals, sinó amb els ulls de la fe. 

3) I els mateixos relats de les aparicions són un testimoni del canvi, manifestat pels apòstols, en la manera de 

relacionar-se amb Jesús. El vincle que els uneix és completament nou. Més que ser el company de camí, ara 

se’ls presenta com qualcú que viu un altre món. Podem afirmar, doncs, que la resurrecció de Jesús no és l’animació d’un cadàver, ni el seu re-

torn a la vida d’abans, una vida temporal. La seva presència és totalment diferent de la resurrecció de 

Llàtzer; és a dir, el seu no és un retorn temporal i, per tant, provisional, d’algú que tornarà a morir. Davant 

la dificultat d’expressió amb què es troben els autors del NT, aquí ens hem de conformar, per una part, amb 

uns signes i, per l’altra, amb el testimoni dels deixebles que afirmen haver-lo vist viu. Una afirmació que no 

deixa de ser paradoxal, ja que si ells encara no havien ressuscitat, com podien veure el Ressuscitat tal com era? 

Estrictament parlant, doncs, no es pot dir que la resurrecció de Jesús sigui històrica, ja que ni la ciència ni la 

història poden donar-ne raó. La resurrecció, per tant, és un fet “transhistòric” o “metahistòric”, és a dir, que 

va més enllà de la història.  Si bé, dir que la resurrecció de Jesús no és un fet històric no vol dir que no sigui real, sobretot per 

aquell que creu que el món no està definitivament tancat sobre si mateix. No tot el que és real és necessària-

ment històric, entenent el mot “històric” en el sentit científic, és a dir, com allò físicament constatable i com-

provable. La nostra vida és plena de fets reals, encara que no siguin físicament comprovables, com l’afecte 

d’una mare vers el seu fill que viu a milenars de quilòmetres de distància. Tot i així, també podem afirmar que 

la resurrecció és històrica en tant que esdeveniment que s’inscriu dins la història i en tant que ha estat, al llarg 

de dos mil anys, el fonament de la vida nova de molts d’homes i dones. 
 Mes, essent l’home un ésser corporal i alhora històric, què és el que ressuscita en ell? Què volem dir 

quan deim que ressuscita en cos i ànima? Pensem que, en realitat, no tenim cos, sinó que som el nostre cos. 

Per això, quan afirmam, des de la fe cristiana, la resurrecció del cos, estam mantenint una certa continuïtat 

en la discontinuïtat que ens imposa la mort, entre el “cos material”, que ha estat el nostre mitjà per a la rela-

ció, l’amor, etc., mentre érem en aquest món, i el “cos espiritual”, un cos gloriós i incorruptible. A algú pot 

semblar-li una contradicció el que estam dient, però hi ha una dada que no es pot oblidar, que mentre som en 

aquest món, a diferència de qualsevol altra criatura, ja som éssers espirituals, encara que no de forma plena. 

Llavors, després de la mort, sí que ho serem plenament. II. De la incredulitat dels deixebles a la proclamació de la resurrecció 
 Ja ho havia dit el profeta: “Feriran el pastor i el ramat es dispersarà”; aquesta va ser la conseqüència 

primera de la Creu de Jesús: la dispersió dels deixebles. Però, malgrat la desolació inicial, reberen el testimoni 

del Ressuscitat a través de tres signes: a) la tomba buida; b) un missatge angèlic i c) les aparicions del Ressus-

citat.
a) La importància de la tomba buida rau en el significat que té el fet: el seu enterrament confirma la seva 

mort real, que tingué lloc en un espai i temps. I, encara que no sigui un argument contundent (Lc 24, 12), és 

tot l’itinerari i l’ensenyament de Jesús que l’il·lumina i condueix els deixebles a creure en la resurrecció.

b) La tomba, segons els evangelistes, esdevé el lloc d’una teofania, una manifestació de Déu: un personatge 

vestit de blanc anuncia a les dones la resurrecció (Mc 16, 1-8). 
c) En relació amb les aparicions, cal assenyalar que totes elles segueixen, més o menys, un mateix esquema: 

 1) Jesús es presenta per pròpia iniciativa i de forma inesperada.
 2) És portador d’un missatge, de pau, de perdó, etc.
 3) Inicialment no és reconegut pels deixebles, però ell mateix es fa reconèixer, bé a través de gestos, 

bé citant les Escriptures. La conseqüència del fet és que els deixebles retroben l’alegria i queden constituïts, 

sota la força de l’Esperit, en testimonis del Ressuscitat.
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Pau, testimoni de la resurrecció

 Parlant de la resurrecció no es pot obviar el testimoniatge de Pau en la seva carta als corintis. 

Si partim de 1 Cor 15,12-27, constatam que Pau treu unes conseqüències de la hipòtesi que ell mateix ha 

formulat sobre la no-resurrecció dels morts. Atès que les dites conseqüències són impensables, Pau torna 

a la seva convicció: “Però, de fet, Crist ha ressuscitat d’entre els morts, com a primícia de tots els qui han 

mort.” És evident que aquesta resposta només té valor dins la coherència de la fe. Però interessa en tant 

que mostra que la resurrecció és la clau de volta del missatge cristià.

 Igualment és important la resposta de l’Apòstol a la qüestió secular sobre el com de la resurrec-

ció dels morts, així com també la de saber amb quin cos ressusciten. A aquestes preguntes hi respon Pau 

servint-se de la imatge del gra de blat que mor en la terra, donant així origen a una planta nova i generosa; 

d’un ordre i d’una magnitud diferent a la de la llavor. Pau s’admira de la identitat que se segueix entre el 

gra i l’espiga, però ignora tot el procés biològic de la germinació. Aquesta analogia il·lustra la paradoxa de 

continuïtat i discontinuïtat que es dóna entre el cos mortal i el cos gloriós. Es tracta, per tant, del mateix 

cos, i no obstant això, la seva condició és radicalment nova, ja que ha superat el límit de la corruptibilitat. 

III. El missatge de la resurrecció per a l’home d’avui

 El primer i principal missatge de la resurrecció és el d’un pronunciament per part de Déu a favor 

de la vida. En el segle II, Sant Ireneu, bisbe de Lió, va escriure que “la glòria de Déu és la vida de l’home”. 

En aquest sentit es pot afirmar que la resurrecció de Jesús no sols és la victòria de la vida sobre la mort, 

sinó també l’obertura, per a l’home, d’un horitzó de sentit i de sentit ple. Per això es pot afirmar que tot 

el que Jesús ha viscut, ho ha viscut “per nosaltres” (en favor nostre). Dit altrament, la victòria de Jesús 

sobre la mort és promesa de victòria per a la persona; el seu destí serà el nostre destí. Això ens diu que 

l’ordre universal de la mort ja ha estat vençut en aquell que s’ha posat al front de la nova humanitat per 

conduir-la vers la resurrecció del final de la història. Aquesta promesa, més que esclavitzar, mobilitza totes 

les energies humanes posades al servei d’una societat més justa, lliure i fraternal. La força de resurrecció, 

doncs, es manifesta a través de tots aquells i aquelles que tenen la generositat de donar vida. 

 

Per continuar aprofundint ens pot servir el text de Benet XVI que tenim a continuació.

Cristo el liberador

Buscar lo de arriba (Col 3,1)

 “Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo”. Así cantamos con un versículo 

de un salmo de Israel, versículo que desde lo más íntimo de sí esperaba al Señor y que, por tanto, estaba llamado 

a convertirse en canto pascual de los cristianos. Cantamos el aleluya, en el que una palabra hebrea se convirtió 

en expresión intemporal de la alegría de los salvados. Pero ¿podemos alegrarnos de verdad? ¿No es la alegría 

poco menos que cinismo, que mofa, en un mundo rebosante de sufrimiento? ¿Estamos salvados? ¿Está salvado 

el mundo?
 Los disparos con los que fue asesinado el arzobispo de San Salvador mientras consagraba el pan y el 

vino no son más que un deslumbrante fogonazo sobre el desencadenamiento de la violencia, sobre el desliza-

miento del ser humano hacia la barbarie en todo el planeta. En Camboya se extingue lentamente todo un pue-

blo, y nadie quiere percatarse de ello. Y por doquier asistimos al sufrimiento de las personas a causa de su fe, de 

sus convicciones, y vemos pisoteados sus derechos. El sacerdote ruso Dimitri Dudko, intuyendo probablemente 

que pronto sería detenido, dirigió a todos los cristianos en noviembre de 1980 un mensaje que dijo estar pro-

nunciando desde el Gólgota al mismo tiempo que desde la habitación en la que, atravesando puertas cerradas, 

se apareció el Señor resucitado. Para este sacerdote, Moscú era el Gólgota, donde el Señor es crucificado, pero 

simultáneamente también lo veía como el lugar en el que a despecho –o justo a causa– de las puertas cerradas 

que pretenden impedirle el paso, el Resucitado se hace presente y se aparece. Es probable que quien mira así al 

mundo se pregunte si realmente tenemos tiempo de pensar en Dios y en lo divino, si no sería mejor que hiciéra-

mos un esfuerzo supremo por mejorar las cosas sobre la tierra. Movido por tal convicción, Bertolt Brecht escribió 

en su día: “No os dejéis seducir: morís como todos los animales y nada viene después.” La fe en el más allá, en 

la resurrección, la entendía como una forma de seducir al ser humano, de engañarlo, impidiéndole aprovechar 

este mundo, esta vida. Pero quien a la semejanza del ser humano con Dios le contrapone su homogeneidad con 

los animales no tarda mucho en considerarlo tan solo un animal. Y si, como dice otro escritor moderno, morimos 

cual perros, muy pronto también viviremos como perros y nos trataremos unos a otros como tales o, más bien, 

como no deberíamos tratar ni a un perro. [...]

 Sobre semejante trasfondo podemos percibir de modo nuevo, creo yo, el mensaje de la Pascua. ¡Cristo 

ha resucitado! ¡Existe, en efecto, justicia para el mundo! Hay justicia plena para todos, capaz de revocar el pa-

sado irrevocable, porque Dios existe y tiene poder para ello. Dios no puede padecer, pero sí con-padecer, escribe 

san Bernardo de Claraval. Y puede con-padecer porque puede amar. Este poder de con-padecer que brota del 

poder del amor es el poder que revoca lo irrevocable y es capaz de impartir justicia. Cristo ha resucitado: esto 
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quiere decir que existe una fuerza que está en condiciones de instaurar la justicia y la instaura. De ahí que el 

mensaje de la resurrección no sea solo un himno a Dios, sino un himno al poder de su amor y, por consiguiente, 

un himno al ser humano, a la tierra, a la materia. Todo es salvado. Dios no deja que ningún fragmento de su 

creación se hunda en lo que ya ha sido sin hacer ruido. Él ha creado todo para que sea, como afirma el libro de 

la Sabiduría. Ha creado todo para que todo sea uno y le escuche, para que Dios sea todo en todo. [...]

 El primer mensaje del Resucitado, que transmite a los suyos a través de los ángeles y las mujeres, reza: 

“¡Id detrás de mí, yo os precedo!” La fe en la resurrección es un ponerse en camino. La fe en la resurrección no 

puede darse más que en el ir detrás de Cristo, en el seguimiento de Cristo. En su Evangelio de Pascua, Juan ha 

expresado muy claramente a dónde se ha marchado Cristo y de qué modo y hacia qué meta deberíamos seguirle: 

“Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios” (Jn 20,17). El Resucitado le dice a María Magdalena 

que no puede tocarlo en ese momento, sino solo cuando haya ascendido junto al Padre. No podemos tocarlo con 

intención de traerlo de vuelta a esta mundo, sino solo en la medida en que lo sigamos, en que ascendamos con 

él. Por eso, la tradición cristiana, de forma muy consciente, no habla simplemente de Cristo. No seguimos a quien 

está muerto, sino al que vive. [...] “Seguimiento” quiere decir aceptar el mundo entero, ingresar en lo que está arriba, en lo escondido, que 

es lo fundamental: en verdad, en el amor, en la filiación divina. Sin embargo, tal seguimiento acontece siempre al 

modo de la cruz, en el verdadero perderse uno mismo, que es lo único que abre los tesoros de Dios y de la tierra, lo 

único que, por así decir, hace brotar las fuentes vivas de lo profundo y permite que la energía de la vida verdadera 

fluya hacia este mundo. Se trata de entrar en lo oculto, con objeto de encontrar el ser del hombre en el verdadero 

perderse uno mismo. Entonces, esto significa al mismo tiempo encontrar la reserva de alegría que el mundo tan 

urgentemente necesita. No solo es nuestro derecho, sino también nuestro deber alegrarnos porque el Señor nos 

ha regalado la paz y porque el mundo la espera.
JOSEPH RATZINGER (BENEDICTO XVI) El credo, hoy, Santander, Sal Terrae, 2012, 153-1574 Re-expressio

,
   
 8 Què has incorporat de la nostra trobada d’avui que no sabies sobre la Resurrecció de Jesús?

 8 Què no et queda clar i t’agradaria aclarir i aprofundir?
 8 Completa la frase: Si Jesús ha ressuscitat, jo...  8 Com afecta la teva fe i existència quotidiana que Jesús no sigui un cadàver, sinó Algú viu?

 

5 Pregam

 Jesús s’apareix a Maria Magdalena (Jo 20, 11-18)
Maria es va quedar plorant a fora, a la vora del sepulcre. Mentre plorava, s’ajupí per mirar dins el 

sepulcre i veié dos àngels vestits de blanc, asseguts al lloc on havia estat posat el cos de Jesús, l’un al 

cap i l’altre als peus. Ells li diuen: “Dona, per què plores?” Ella els respon: “S’han endut el meu Senyor 

i no sé on l’han posat.” 
Així que acabà de dir aquestes paraules, es girà enrere i veié Jesús allà dret, però no s’adonava que 

fos ell. Jesús li diu: “Dona, per què plores? Qui busques?” Ella, pensant-se que era l’hortolà, li respon: 

“Si te l’has emportat tu, digues-me on l’has posat, i jo mateixa me l’enduré.” Li diu Jesús: “Maria!” 

Ella es gira i li diu en la llengua dels hebreus: “Rabuni” —que vol dir «mestre». Jesús li diu: “Deixa’m 

anar, que encara no he pujat al Pare. Vés a trobar els meus germans i digues-los: ‘Pujo al meu Pare, 

que és el vostre Pare, al meu Déu, que és el vostre Déu.’ Maria Magdalena anà a trobar els deixebles 

i els anunciava: «He vist el Senyor.» També els va contar el que ell li havia dit. Digues en el silenci del teu cor: Jesús, ajuda’m a creure en la teva Resurrecció..., 

que et pugui veure amb els ulls de la fe...
Resa el Parenostre o el Credo. 


