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LA RESURRECCIÓ DE JESÚS 
 

La resurrecció de Jesús és el centre de la nostra fe: “si Crist no ha 

ressuscitat, la nostra predicació és buida, i buida és també la vostra fe” –

diu contundentment l’apòstol Pau a la primera carta als corintis (15,14).  

Com transmetre la fe en la resurrecció? Sobre la resurrecció de Jesús, ens 

trobem amb els següents testimonis literaris (formes de transmetre la fe 

en la resurrecció que té el Nou Testament): 

1. Confessions de fe (vegeu-ne exemples a pàgines 96 i 97). 

2. Himnes (p. ex., el de la carta als Filipencs 2,6-11: cf., pàgines 97 i 

98). 

3. Relats de la tomba buida. Cada evangelista hi dóna la seva 

interpretació: 

 Marc: a Jesús ressuscitat el trobarem “re-fent la seva 

història” de quan estava entre nosaltres. Per això, se’ls 

demana als deixebles que “vagin a Galilea”. 

 Mateu: els relats tenen un cert caire de polèmica contra 

jueus. 

 Lluc: es tracta de no cercar el Vivent, el qui viu per 

sempre, entre els morts. 

 Joan: l’amor corre més que el poder (el deixeble que 

Jesús estimava arriba a la tomba abans que Pere –tot i 

que s’espera que aquest arribi i el deixa entrar primer (cf., 

Jn 20,1-10). 

Els relats de la tomba buida tenen una gran versemblança 

històrica (trobareu els arguments d’aquesta versemblança a les 

pàgines 103-104). Però també tenen una ambigüitat fonamental, 

és a dir, no poden considerar-se fonament de la fe en la 

resurrecció (que el cos de Jesús no sigui a la tomba no vol dir 

necessàriament que aquest hagi ressuscitat: poden haver passat 

altres coses...). En tot cas, sí que ens parlen d’una resurrecció en 

cos i ànima. 

4. Relats d’aparicions.  

 Discordança notable entre els diferents relats. Però 

aquesta discordança “juga a favor” de la credibilitat 

d’aquests relats: si els evangelistes haguessin volgut 

“enganyar-nos”, ho haurien fet millor i haurien mirat de 

posar-se d’acord...! De fet, cadascú ho explica com pot... 

En el fons, es tracta d’experiències místiques (com 

explicar aquelles experiències més fondes i fonamentals 

de la vida humana –l’amor, per exemple- si no és a base 

d’experimentar-les un mateix?)  

 A més, Déu no és un “objecte” amb el qual jo em pugui 

relacionar. Es troba, alhora, molt dintre meu i molt més 

enllà de tot el que jo pugui abastar. Per això, “veure’l” no 

és el mateix que veure quelcom/algú a nivell de relació 

subjecte/ objecte. 

 Què és primer: fe en el Ressuscitat o aparició del 

Ressuscitat? No es pot dir amb certesa. Es dóna com una 

interrelació entre ambdues coses. Es creu en la 

resurrecció i Jesús ressuscitat s’apareix a qui creu en Ell. 
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Què vol dir “creure en resurrecció”? 

 Que Déu és fidel i no abandona a qui ha posat tota la 

confiança en Ell. 

 Que Jesús viu i és Vivent. No és una simple idea o un 

“esperit” o un “fantasma”. 

 Que Déu Pare dóna raó a la pretensió de Jesús. Que el 

que deia Jesús de com és Déu (cf., tema III) és veritat. 

 Per això, el sentit de la vida consisteix en ser i viure com 

Jesús. 

 La fe en la resurrecció de Jesús (juntament amb la 

Pentecosta1) dóna lloc al naixement de l’Església. 

Qüestions per al dia vinent 

 Com ens expliquem a nosaltres mateixos el fet de la resurrecció 

de Jesús? 

 On podem trobar signes de la resurrecció de Jesús? (en la nostra 

vida... en el nostre món...) 

 

Propera trobada:  8 març 

                                                           
1
 En l’evangeli de Joan, ambdós esdeveniments són el mateix. En el de Lluc, hi ha 

un espai de temps entre l’un i l’altre. 


