
D E 
Escola 

pregaria 

Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears 

La resurrecció de Jesús és la definició de la fe cristiana més 

essencial: «...si Crist no ha ressuscitat, la vostra fe és 

il·lusòria» (1Co 15, 17), diu sant Pau. Com situar-se perso-

nalment davant aquesta confessió de fe? Què significa per a 

mi, com a jove, aquesta fe en Jesús ressuscitat?  

 

Racionalment parlant, la resurrecció no és una resposta que 

es presenti com a calculable o proporcionada a la realitat 

que visc. No entra en les meves magnituds ni mesures. Les 

explicacions tradicionals que he rebut de la vida i la mort, 

van en línia de «la vida del més enllà» o la qüestió sobre la 

immortalitat pròpia de l’Edat Antiga. En els nostres dies tots 

pensem en la doctrina sobre la reencarnació, pròpia de l’H-

induisme i difícil d’entendre per una cultura com la nostra. 

Aquestes respostes mil·lenàries m’ajuden a veure que la 

resurrecció de Jesús no és la única resposta a les preguntes 

que em faig. Aquest pluralisme, ¿no és el millor camp per 

preguntar-me sobre la resurrecció de Jesús?  

No creuré en la resurrecció de Jesús pels llibres que hagi 

llegit sobre la resurrecció, però és veritat que aquests llibres 

em poden ajudar a creure en la resurrecció de Jesús. Jesús 

ressuscitat no és ni un fantasma ni tampoc una percepció 

psicològica. Ni Jesús ressuscitat és un espectre, ni tampoc 

puc dir que Jesús ressuscita perquè jo tingui bons records o 

em sàpiga de memòria algunes de les seves paraules.   



 

No és veritat que el 

nostre cor s'abrusava 

dins nostre mentre 

ens parlava pel camí i 

ens obria el sentit de 

les Escriptures?

Delegació de Pastoral de Joventut del bisbat de Lleida - http://dpjlleida.blogspot.com 

L’Escriptura em diu que la resur-

recció de Jesús és una acció de 

Déu sobre la persona del seu Fill, 

i això se’m presenta com una 

novetat que puc acollir: 

»Israelites, escolteu aquestes 

paraules: Jesús de Natzaret era 

un home que Déu va acreditar 

davant vostre, obrant entre vos-

altres, per mitjà d'ell, miracles, 

prodigis i senyals. Tots ho sabeu 

prou. Doncs bé, aquest Jesús va 

ser entregat d'acord amb la decisió que Déu havia pres i fixat 

per endavant, i vosaltres el vau matar fent-lo clavar a la creu 

per uns impius. Però Déu l'ha ressuscitat alliberant-lo dels do-

lors de la mort, que de cap manera no podia continuar retenint

-lo sota el seu poder. (Ac 2, 22-24). 

Però per mi, com a jove cristià, no hi ha prou en dir que «Déu 

ha ressuscitat Jesús». Els cristians tenen part en aquesta resur-

recció perquè la nostra vida participa d’aquesta resurrecció, 

d’alguna manera. Jo tinc part en la resurrecció de Jesús per-

què algú ha cregut en aquesta resurrecció i s’ha unit a Jesús 

mort i ressuscitat. Molt breu i clarament ho diu sant Pau als 

cristians de Roma: 

Pel baptisme hem mort i hem 

estat sepultats amb ell, per-

què, així com Crist, per l'acció 

poderosa del Pare, va ressus-

citar d'entre els morts, també 

nosaltres emprenguem una 

nova vida (Rm 6, 4).  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=lc+24%2C+13-35&id24=1&pos=0&set=15&l=ca
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1Co+15+12-58&id24=1&pos=0&set=15&l=ca


Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears - www.jovesij.com 

 

No és comú trobar-se un adult batejat, però de tant en tant 

comencem a veure’ls per les esglésies, pel carrer, en les conver-

ses. I es nota. Es nota la seva adhesió lliure i madura a Jesús 

mort i ressuscitat. Em prenc seriosament la fe cristiana en la 

que m’han batejat els pares? 

- La vida és una sèrie de 
morts i resurreccions. 
Romain Rolland 
 
- Anuncieu amb valen-
tia que Crist, mort i 
ressuscitat, és vence-
dor del mal i de la 
mort!  Joan Pau II 
 
- Així com Crist acceptà 
la mort corporal per a 
donar-nos la vida espi-
ritual, així va suportar 
la pobresa temporal 
per a donar-nos rique-
ses espirituals. Sant 
Tomàs d’Aquino 
 
- Crist mai va veure a la 
humanitat com un con-
junt de mals sense re-
mei, sempre va tenir la 
seguretat completa que 
valia la pena lluitar per 
l’home i morir per ell.  
Martín Descalzo 

- Ja no necessito més: 

conec a Crist pobre i 

crucificat. St. Francesc 

d’Assís. 

El ressuscitat és un boig perquè la seva manera de viure la vida 

no pot ser entesa per la manera de viure la vida en general. Si 

us ha passat desapercebut, és de visió obligada un documental 

anomenat «Los olvidados de los olvidados. La historia de miles 

enfermos mentales y un loco». Aquest boig s’anomena Grègoire 

Ahongbonon.  

  www.youtube.com/watch?v=OAVo2O06qVc  

Pels qui opteu per a ressuscitar encara més, una altra direcció 

per ampliar i completar: www.aiguafilms.com/oblidats/es/

comunicacion.html 

 

 Felicito la Pasqua? A qui i per què? 

 L’objectiu d’un cristià és ser una bona persona? Sí o no? 

Per què? 

 Thomas Merton diu que «per a comprendre la Pasqua i 

viure-la hem d’abandonar la nostra por a la novetat i a la 

llibertat». Què és per a mi, ara i en la meva vida, «la 

novetat i la llibertat»?  

 

http://www.youtube.com/watch?v=OAVo2O06qVc
http://www.aiguafilms.com/oblidats/es/comunicacion.html
http://www.aiguafilms.com/oblidats/es/comunicacion.html


També vosaltres sereu testimonis (Jn 15, 27) 

Curar, combatre la misèria, perdonar i ressuscitar. Aquests quatre verbs són els que un 

teòleg francès anomenat Christian Duquoc –ja difunt- resumeixen l’activitat històrica de 

Jesús. Si cures, si combats la misèria –totes les seves formes- i ressuscites –treballar en 

favor de la vida, sense cap complicitat amb tot el que la destrueix-, llavors estàs vivint una 

fe que val la pena ser viscuda, llavors viuràs com un ressuscitat. Llavors viuràs plenament 

el teu baptisme. 

 

Per aquest motiu, i perquè de seguida ens enfonsen tantes i 

tantes coses, hem de recordar les escenes de Jesús als evange-

lis perquè ens parlen d’aquests quatre verbs. Recordar signifi-

ca etimològicament «tornar a passar pel cor»: Llegeixo els 

evangelis? Com els llegeixo? Comparteixo el que em diuen? 

Quin tipus de grup tinc? Un grup que organitza coses? Po-

dem llegir els evangelis junts i preguntar-nos què ens diu la 

Paraula de Déu?  

 

Quan s’escriuen aquestes línies ha mort un pensador català que ha estat el pare del movi-

ment del 15-M, José Luis Sampedro. Ell va dir molt audaçment als indignats: «El sistema 

és trencat i perdut, per això teniu futur». Un jove cristià pot afirmar una altra cosa: «Tinc 

Desvetlla’t, tu que dorms, 

Aixeca’t d’entre els morts, 

I el Crist t’il·luminarà! 

Quan aquest cos nostre corruptible 

S’haurà revestit d’incorruptibilitat, 

I aquest cos nostre mortal 

S’haurà revestit d’immortalitat, 

Aleshores es complirà la paraula  

profètica. 

‘La mort ha estat engolida en la victòria. 

On és, o mort, la teva victòria? 

(LLOPART, E. Lloança a Déu, Claret, Bcn) 


