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La transició de la mort a la resurrecció 
de Jesús és un pas de la desespe-
rança a l’esperança, de la tristesa a la 

joia, de la mort a la vida. Tot i que ho he 
escoltat a les homilies, i ho he llegit als lli-
bres, no ho havia sentit tant, personalment, 
com a la Pasqua de l’any passat (2020).

Quan tothom estava confinat, hi havia tris-
tesa. No podíem moure’ns, trobar-nos amb 
la gent, celebrar missa amb la gent, predi-
car, etc. Però la nit de Pasqua va ser una 
nit diferent, tal com cantem al pregó pas-
qual. Vam tenir una celebració només entre 
els frares. Quan vaig veure que el color lila 
de la Quaresma s’havia canviat en el color 
blanc de la Pasqua, tot em semblà nou. Em 
semblava que tot havia canviat. Vaig sentir 
esperança. Vaig sentir que tot milloraria i 
que podríem tornar a la vida normal.

Penso que aquest és el missatge de la 
Pasqua. Dona esperança a tothom, espe-
cialment als dèbils, als desesperats, als 
dubtosos, als malalts, etc. Ens ensenya que 
la nostra esperança en Déu no és mai fútil.

¿Per què és important la resurrecció?
La resurrecció de Jesús és el fonament 

de la fe cristiana. Els quatre evangelis, la 
predicació del apòstols, les cartes de sant 
Pau, el coratge dels màrtirs, la saviesa dels 
pares de l’Església, les vocacions religio-
ses, el misticisme i tota la resta seria inútil, 
si Jesús no hagués ressuscitat. Sant Pau 
diu: “Si Crist no ha ressuscitat, la vostra fe 
és il·lusòria” (1Co 15, 17). C.S. Lewis diu: 
“El cristianisme és una creença que, si és 
falsa, no té cap importància. Però si és 
veritat és d’una importància infinita”.1

1. Mero cristianismo, Ed. Rialp, Madrid 2007, p. 
69.

¿Com era el cos ressuscitat de Jesús?
A Corint, hi havia temples dedicats a 

déus com ara Isis, Serapis, Zeus, Afrodita, 
Esculapi, Cibeles, etc. Els grecs creien en 
la immortalitat de l’ànima, però no en la 
del cos.2 Però, per als hebreus, el cos no 
es pot reduir simplement a una cosa física 
separada de l’espiritual. Els hebreus creien 
en coses concretes i no abstractes. 

Sant Tomàs d’Aquino diu que el cos 
ressuscitat de Jesús tenia quatre qualitats 
distintes: 1) Impassibilitat (estava més enllà 
dels patiments), 2) Agilitat (es podia moure 
sense restriccions), 3) Subtilitat (les coses 
materials no li podien impedir el pas) i 4) 
Claredat (brillava). Amb aquestes quatre 
qualitats, Jesús ens crida a una espiritua-
litat més alta: a pensar més enllà dels pati-
ments, a moure’ns sense inhibicions, a no 
afeixugar-nos amb la preocupació de les 
coses materials i a tenir una claredat de 
pensaments i de motius.

¿Per què les dones van ser els primers 
testimonis de la resurrecció?

A la societat dels jueus, el testimoni 
de les dones no es considerava creïble. 
Si això era així, ¿per què la gent hau-
ria hagut de creure el seu testimoni de 
la resurrecció? Perquè Déu no escull el 
que el món valora, sinó el que el món 
rebutja. Per això, va cridar Abraham, i 
no els poderosos del món. Per això, va 
elegir Israel com la seva nació, i no els 
països poderosos. Sant Pau diu: “Déu ha 
escollit els insensats d’aquest món per 
confondre els savis; i ha escollit els febles 
d’aquest món per confondre els forts” 

2. Pagola, J.A., Jesús, aproximación histórica, 
PPC, Madrid 2007.
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(1Co 1, 27). Excepte Joan, cap home no 
va seguir Jesús fins al Calvari. Però les 
dones ho van fer. Era just i necessari que 
elles fossin els primers testimonis de la 
resurrecció.

¿Què aprenem de les aparicions de 
Jesús als seus deixebles? 

El 1970, el teòleg Eduard Schillebeeckx 
va especular que després de la terrible 
mort de Jesús, els deixebles es van reunir 
per recolzar-se els uns als altres a causa 
de la por, el dolor i la culpa.3 Es volien pro-
tegir, però al mateix temps, estaven tristos 
pel fet que havien abandonat el seu mestre 
en el moment de dificultat. Aquesta és la 
reacció del pecat: la por del càstig i l’au-
to-condemnació.

En aquell moment, Jesús s’apareix a 
ells. La paraula grega per aparèixer-se és 
“Ofthe”. És la mateixa paraula que es fa 
servir per dir que Déu es va aparèixer a 
Abraham, a Jacob i a Moisès. La paraula 
“Ofthe” literalment vol dir fer-se visible.4 

Jesús es fa visible als deixebles. Els diu: 
“Pau a vosaltres! No tingueu por”. Donant-
los la pau, Jesús els allibera de la culpa 
i l’auto-condemnació i dient, “no tingueu 
por”, els allibera de la por del càstig.

Els deixebles no van pregar que Jesús 
s’aparegués a ells, sinó que Jesús ho va 
fer voluntàriament. Al camí d’Emmaús, 
Jesús es va aparèixer als deixebles 
voluntàriament. Es va aparèixer a Pere a 
la riba del llac voluntàriament. La gràcia 
de Déu és un do gratuït i voluntari. Potser 
som pecadors. Però Jesús es fa visible a 
nosaltres. Ens tria per donar-nos la seva 
gràcia voluntàriament. Com diu sant Pau: 
“On abundà el pecat, sobreabundà la grà-
cia” (Rm 5, 20).

3. Barron, roBert, The word on fire. Bible, 
Crossroad, Nova York, p. 278. 

4. Pagola, J.A., Jesús, aproximación histórica, 
PPC, Madrid 2007.

¿Per què hem d’anunciar la resurrecció 
de Jesús? 

L’única bona nova que hi ha és la 
resurrecció de Jesús. La notícia de la 
resurrecció de Jesús no està confinada 
mai en un lloc. L’àngel ho va anunciar a 
les dones, les dones als deixebles i els 
deixebles fins a la fi del món. Aquest és 
l’últim manament de Jesús: “Aneu a tots 
els pobles i feu-los deixebles meus, bate-
jant-los en el nom del Pare, del Fill i del 
l’Esperit Sant ” (Mt 28, 19). Certament 
tenim dificultats en la nostra vida de testi-
monis. Hi pot haver cansament, calúmnies, 
persecucions, xafardeigs, etc. Però Jesús 
ens va prometre: “Jo sóc amb vosaltres 
dia rere dia fins a la fi del món” (Mt 28, 19). 


