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Crec en la vida eterna

1 Per a iniciar

Ens trobam a la darrera sessió d’aquestes catequesis sobre el Credo..., sobre l’essencial de la 

nostra fe. Avui ens acostarem a un tema molt interessant, en tant que sempre desperta molt 

d’interès, ja que ens afecta a tots. 

Començam convidant-los com en altres sessions a veure aquestes imatges... 

http://www.youtube.com/watch?v=0krQE2MA2zo&feature=related

La sèrie Polseres vermelles ens relata la vida de 6 adolescents ingressats a un hospital infantil 

per malaltia. Veim les darreres paraules de n’Ignasi. Fixem-nos en els comentaris personals de 

n’Ignasi i en Roc. Com afronta la seva mort? Creu que és un adéu definitiu? Què simbolitza 

submergir-se a la piscina? I la gran pregunta..., què trobarà dins la piscina? 

També podríem veure aquest fragment de la pel·lícula La vida es bella: 

http://www.youtube.com/watch?v=ebyt24MbUt4&feature=fvwrel

El petit Josué surt de la foscor d’una gàbia a una nova vida de llum on l’espera el premi final, 

la victòria després d’haver patit l’infern d’un camp d’extermini. Ell ha sobreviscut gràcies que 

ha confiat en el seu pare, que s’ha sacrificat per ell, i l’ha ajudat a descobrir a pesar de tot, la 

bellesa de la vida fosca del camp: la bellesa està en la relació amb el seu pare, i a mantenir viva 

l’esperança. Josué es retroba amb la seva mare i és feliç perquè ha guanyat! No guanyarem tam-

bé nosaltres al final gràcies a una altra mort victoriosa?

Serà bo dialogar a partir de les imatges i així encetar el tema...

8
“Al final de la vida nos examinarán del amor.” 

(St. Joan de la Creu)

“Cal comparar l’eternitat no amb la duració del temps, 

sinó amb el moment excepcional de felicitat que no passa.” 

2 Aprofundim
PER A APROFUNDIR I DOCUMENTAR-TE: 

8 CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, nn. 988-1060

8 Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, nn. 202-216

8 YOUCAT (Catecisme dels joves), nn. 110-112; 152-158

 Segons el Concili Vaticà II, el poble de Déu, l’Església, és el sagrament de salvació enmig 

del món; però alhora, segons el mateix Concili és aquell col·lectiu d’homes i dones que encarnen 

l’esperança en una vida futura de plenitud, que professam en el Credo com a “vida eterna”. Una 

vida, per altra banda, que, com afirmà el mateix Concili, “ja ha començat en Crist, avança amb la 

missió de l’Esperit Sant i per Ell continua en l’Església..., així, amb l’esperança dels béns futurs portam 

a compliment l’obra que el Pare ens encarregà en aquest món” (LG 48).

 Tanmateix, el fet de plantejar-se una vida més enllà de la mort du a la formulació de tota 

una sèrie de qüestions, com: Qui som? D’on venim? Cap on anam? Unes qüestions que no pot 

eludir cap religió; per això el Credo cristià tampoc no les evita, sinó que acaba amb la confessió 

d’una vida oberta al futur, una vida de plenitud que anomenam vida eterna. La fe manifestada en 



(Re) descobreix l'alegria de creure 2

aquest darrer article del Credo segueix essent una afirmació eminentment cristocèntrica (Crist 

està al centre), ja que segons els escrits del Nou Testament la plenitud de vida esperada pels 

creients resta directament lligada a la persona de Jesucrist en tant que és el primer ressus-

citat d’entre els morts, i com a tal es converteix en fonament de tota esperança. Però, no sols 

això, sinó que també és Ell l’esperat per al final de la història. No obstant això, alguna escena 

evangèlica sobre la seva segona vinguda és descrita amb un llenguatge apocalíptic –un llen-

guatge que inspira por. Fixem-nos per exemple en Mc 13, 24-32: »Però aquells dies, després de la tribulació, el sol s’enfosquirà i la lluna ja no farà claror; les 

estrelles aniran caient del cel i els estols celestials trontollaran. »Aleshores veuran el Fill de 

l’home venint entre núvols amb gran poder i majestat. I llavors ell enviarà els àngels a reunir 

els seus elegits des dels quatre vents, de l’extrem de la terra a l’extrem del cel. »Mireu la figue-

ra i apreneu-ne la lliçó: quan les seves branques es tornen tendres i comença a treure fulla, 

coneixeu que l’estiu és a prop; igualment, quan veureu que succeeix tot això, sapigueu que ell 

és a prop, que ja és a les portes. Us asseguro que no passarà aquesta generació sense que tot 

això hagi succeït. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. »D’aquell 

dia i d’aquella hora, ningú no en sap res, ni els àngels del cel ni el Fill, sinó tan sols el Pare. 
 Es tracta d’un estil literari que apareix de nou amb més força en aquells períodes de 

canvi de mil·lenni, amb anuncis de “la fi del món”. Aleshores, és obvi demanar-se, com cal 

interpretar aquest llenguatge? Mirem l’evangeli de Mateu. Aquest, pel seu costat, arribant ja 

als darrers capítols, presenta una altra visió sobre la tornada de Jesucrist al final de la història 

(Mt 25, 31-46). La solemne descripció que fa del judici final, amb la presència del Fill de l’home, 

té com a dominant el criteri de la caritat, de l’amor gratuït donat als més petits i menys-

preats de la societat; un criteri que, segons l’evangelista, s’imposarà a altres criteris com el 

de l’ortodòxia doctrinal. Així doncs, la interpretació d’aquest text ens porta, per una part, a 

viure, malgrat la nostra feblesa, esperançats i oberts al futur que Déu ens ha preparat; però, al 

mateix temps, a viure el present en plena responsabilitat. Només així, el cristià podrà donar 

fe que el futur esperat no és un somni, ni la seva confiança depositada en Déu un opi; ja que 

l’esperança cristiana no té per objectiu consolar artificialment de les penes i misèries del mo-

ment present, sinó projectar en el futur aquell desig sempre frustrat d’una felicitat sense límits.

 Un teòleg dels nostres dies, el pare Alfaro, en una de les seves darreres obres defineix 

l’home com una qüestió oberta a l’esperança; una obertura que no es veu mai satisfeta del 

tot en les petites realitzacions obtingudes. Malgrat tot, aquestes petites realitzacions, encara 

que no arribin a tancar la qüestió global de la seva existència, alimenten la seva esperança, 

una virtut que manté la persona oberta vers la realització plena del que espera amb una acti-

tud esperançada. L’esperança, per altra banda, és la virtut cristiana que correspon a allò que 

l’experiència comuna anomena expectativa. I l’expectativa d’un futur millor és quelcom que és 

amb nosaltres des de la pròpia infantesa; quelcom que acompanya els projectes que forjam en 

vista al dia de demà; quelcom que, a la vegada, condiciona la nostra existència quotidiana.

 Profunditzant encara més sobre el cristocentrisme d’aquest darrer article del Credo, 

s’ha d’afirmar que el Nou Testament ens diu que només recolzats en Jesucrist és possible 

esperar un futur de plenitud. Dit altrament, la fe en la vida eterna no pot viure’s separada-

ment de Jesucrist ni sense fer referència a la seva persona, ja que, gràcies a la seva resurrecció, 

el missatge cristià no queda agafat pel passat, sinó que perdura inscrit en el present i ens obri 

vers el futur. Un futur esperat que no minva el compromís ni les responsabilitats amb els quefers 

presents, essent conscients que al final de la història, com recordava l’evangelista, el criteri úl-

tim i central de discerniment serà la caritat fraterna. Però, com cal entendre, avui, l’expressió 

“vida eterna”? Primerament, cal dir que el Nou Testament no és massa explícit a aquest res-

pecte, i quan en parla ho fa partint d’imatges i experiències de la vida temporal. Sabem, també, 

que no hi ha continuïtat entre les experiències d’ara i el nostre futur: la discontinuïtat és radical, 

però no total; ja que si no hi hagués gens de continuïtat no ens seria possible parlar de vida 

més enllà de la mort. Així doncs, amb les paraules “vida eterna”, confessades en el Credo, es fa 

referència a la plena manifestació d’allò que, com diu Joan en la seva primera carta, encara no 

s’ha manifestat, però esperam que un dia es manifesti (1 Jo 3, 2-3). La vida eterna, doncs, serà 

la plena manifestació d’allò que ja és aquí present, però a la vegada resta ocult o és viscut de 

manera imperfecta. 
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3 Re-expressio
,

4 Creus que en les circumstàncies actuals és possible l’esperança?

4 Recorda experiències de comunió o de relació interpersonal que t’han deixat una petjada.

4 Quin és el teu ideal de felicitat? Per què?

4 Penses que creure que hi ha vida eterna o no pot condicionar la teva vida?

4 I tu, com t’imagines el cel?

4 El dia que moris que t’agradaria que els altres recordassin de tu? 

4 Pensar que Déu t’examinarà de l’amor: et fa por? Et deixa indiferent o et fa plantejar què fas 

amb la teva vida? No oblidis que, si bé Déu ens examinarà, serà un examen d’amor fet per l’Amant... 

4 Escoltem la Paraula

 Aquesta plenitud de vida, a la qual es refereix Joan, necessàriament haurà de ser una 

vida de comunió, ja que Déu és comunió de persones –Pare, Fill i Esperit Sant–, i el qui ha res-

suscitat, gràcies a l’Esperit, ja viu en comunió perfecta amb Déu i amb els germans. Així ho expli-

cava sant Ireneu en el segle II, quan escrivint contra les heretgies d’aquell moment deia que “la 

glòria de Déu és que l’home visqui, i la vida de l’home és la visió de Déu”. Així, poder contemplar 

Déu des de la condició de criatures serà la plenitud de vida i la plena realització personal.

 De fet, tant l’antropologia com la psicologia, dues ciències que s’endinsen en el que és 

més profund de la persona, valoren la trobada interpersonal, al nivell que sigui, com a 

paradigma de felicitat. Jesús, per altre costat, quan havia de parlar del Regne futur acostuma-

va fer-ho partint del banquet celebrat entre persones entorn d’una mateixa taula. Així doncs, 

pot ser que la millor imatge de la vida eterna sigui l’aplec fraternal entorn de la taula; aquell 

moment de benestar que voldríem eternitzar i que se’ns escapa amb tanta rapidesa; aquest mo-

ment fort de la pròpia existència, mai interromput per ningú ni per cap circumstància, és el que 

anomenam eternitat. Cal comparar, doncs, l’eternitat no amb la duració del temps, sinó amb el 

moment excepcional de felicitat que no passa. 

RESUMINT

8Confessant la vida eterna, el creient en Jesucrist proclama la seva esperança en una vida exempta 

de dolor i de qualsevol altra limitació, que rebrà de Déu com un do en el més enllà.

8La fe manifestada en aquest darrer article del Credo segueix essent una confessió cristocèntrica, 

en el sentit que la vida esperada pel creient resta lligada a la resurrecció de Crist, la qual, com afirma 

St. Pau, esdevé el fonament de l’esperança cristiana.

8La Bíblia parla del pas del temps present a la vida de Déu amb un doble llenguatge: l’apocalíptic 

i el simbòlic, com és el cas de Mateu 25. L’evangelista, en aquest capítol, deixa prou clar que el judici 

que vindrà a realitzar el Fill de l’home al final de la història tindrà com a criteri dominant la caritat 

fraterna.

8Avui, cal entendre el concepte “vida eterna” com la manifestació d’allò que encara no s’ha ma-

nifestat o es viu encara de manera imperfecta i limitada.

8Aquesta realitat nova que esperam, necessàriament ha de ser una vida de comunió plena, ja que 

Déu és comunió i l’home, des dels seus orígens més remots, ha estat cridat a viure la comunió amb 

Déu i amb els altres germans i germanes. 

Jesús és la resurrecció i la vida  (Jo 11, 17-27)

Quan Jesús arribà, va trobar que Llàtzer ja era al sepulcre des de feia quatre dies. Betània és a 

prop de Jerusalem, cosa de tres quilòmetres, i molts dels jueus havien vingut a donar el condol a 

Marta i Maria per la mort del seu germà. Quan Marta va saber que Jesús arribava, sortí a rebre’l. 

Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús: —Senyor, si haguessis estat aquí, no s’hauria mort, el 

meu germà. Però, fins i tot ara, jo sé que Déu et concedirà tot el que li demanis. Jesús li diu: —El 
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teu germà ressuscitarà. Marta li respon: —Ja sé que ressuscitarà en el moment de la resurrecció, 

el darrer dia. Li diu Jesús: —Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà; 

i tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més. ¿Ho creus, això? Ella li respon: —Sí, Senyor: 

jo crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu, el qui havia de venir al món. 
APRENDER EL PADRENUESTROJosé Antonio Pagola Desde la infancia te enseñaron a rezar el padrenuestro. Seguramente has repetido esa oración mu-

chas veces antes de comenzar a comer; la has cantado en misa; la has recitado como penitencia después de 

la confesión. Hoy, tal vez, la tienes muy olvidada. Siempre te han dicho que es la oración más importante 

para los cristianos. Una oración que enseñó el mismo Jesús. Para decir la verdad, nunca la has entendido 

muy bien, la has repetido una y otra vez sin saber lo que decías. ¿Podrás ahora “aprender” a rezar el pa-

drenuestro?, ¿podrás pronunciar esas palabras desde dentro, sintiendo algo de lo que pudo sentir Jesús?, 

¿podrás, por fin, descubrir su contenido?  “Padre nuestro que estás en el cielo”. Tú eres el Padre de todos. No estás ligado a un lugar sagra-

do. No vives encerrado en los templos, mezquitas o sinagogas. Desde el “cielo” cuidas de todos tus hijos 

e hijas. No eres propiedad de ninguna religión. No eres solo de los piadosos. Tú haces salir tu sol sobre 

buenos y malos. Por eso también yo te invoco como Padre.
  “Santificado sea tu nombre”. Haz que tu nombre de “Padre” sea conocido y venerado. Que todos 

reconozcan la bondad y la fuerza salvadora que encierra ese nombre santo. Que nadie lo desprecie. Que 

nadie lo profane maltratando a tus hijos e hijas. Manifiesta ya tu poder salvador. Que sean desterrados los 

nombres de los dioses e ídolos que matan a tus pobres. Que todos bendigan tu nombre de Padre bueno. 

Que nadie haga daño en tu nombre.  “venga a nosotros tu reino”. Que no reine en el mundo la violencia y el odio destructor. Que reine 

tu justicia, tu compasión y tu perdón. Que no reine el primer mundo sobre el tercero, ni los europeos sobre 

los africanos. Que los poderosos no abusen de los débiles ni de los ricos de los pobres. Que los varones no 

dominen ni maltraten a las mujeres. Que se adueñe del mundo el amor y la solidaridad. Que sepamos abrir 

caminos a tu paz..
  “Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo”. Que no encuentre tanto obstáculo y re-

sistencia en nosotros. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que se cumplan tus deseos, pues tú solo 

quieres nuestro bien. Que en el mundo entero se haga tu voluntad y no lo que desean los poderosos de la 

tierra. Que veamos hecho realidad entre nosotros lo que tienes decidido en tu corazón de Padre.

  “Danos hoy el pan de cada día”. Danos a todos el alimento que necesitamos para vivir. Que nadie 

le falte pan. No te pedimos dinero ni bienestar abundante. No queremos riquezas para acumular. Solo pan 

para todos. Que los hambrientos de la Tierra puedan comer; que tus pobres dejen de llorar y empiecen a 

reír; que los podamos ver viviendo con dignidad. Que ese pan que un día podremos comer todos juntos, 

sentados a tu mesa, lo podamos gustar desde ahora.  “perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores”. Esta-

mos en deuda contigo. No sabemos responder a tu amor de Padre. No entramos en tu reino. Necesitamos 

tu perdón y tu misericordia. Nuestra oración es sincera. Al pedirte perdón estamos perdonando a quienes 

están en deuda con nosotros. No deseamos alimentar en nuestro corazón resentimientos ni deseos de ven-

ganza contra nadie. Que tu perdón nos transforme y nos haga vivir perdonándonos mutuamente.

  “No nos dejes caer en la tentación”. Somos seres débiles, expuestos a toda clase de peligros y 

riesgos que pueden arruinar nuestra vida, alejándonos para siempre de tu reino. El misterio del mal nos 

amenaza. No nos dejes caer en la tentación de rechazarte. No nos dejes caer derrotados en la prueba final. 

Que en medio de la tentación podamos contar con tu ayuda poderosa. 
  “Líbranos del mal”. Escucha nuestro grito de socorro. Líbranos del mal. Hemos nacido para vivir. 

Queremos conocer una vida diferente, plena, liberada. ¡Padre, arráncanos del mal! Amén.
Dios,
el nombre con el que te invocamosestá como muerto,vacío y caduco,
como cualquier palabra humana.Te pedimos que vuelva a tener fuerza como un nombre lleno de promesas,como una palabra viva.

Huub Oosterhuis,
Poeta y escritor


