
LECTURES  
DIUMENGE 06/10/2016 

DURANT L’ANY XXXII. CICLE C. 
1ª LECTURA (2Macabeus 7,1-2,9-14) 

En aquells dies, 
set germans, que havien estat detinguts amb la seva 
mare, 
eren forçats pel rei, sota la tortura d’assots i de fuets, 
a menjar carn de porc, que la Llei prohibia. 
Un d’ells, parlant per tots, digué: 
«Què vols saber de nosaltres amb aquest interrogatori? 
Estem disposats a morir 
abans que violar les lleis rebudes dels nostres pares.» 

El segon, a punt d’expirar digué: 
«Tu ens pots privar d’aquesta vida, botxí, 
però el Rei del món, als qui morim per les seves lleis, 
ens ressuscitarà a una vida eterna.» 

Després d’aquests va ser torturat el tercer. 
Tragué la llengua de seguida, tan bon punt li ho demanaren, 
estengué les mans sense por 
i digué amb una noble generositat: 
«Les havia rebudes del cel, 
però per fidelitat a les lleis del cel no les planyo 
i espero recobrar-les d’allà dalt.» 
El rei mateix i els de la seva comitiva 
quedaren corpresos de la valentia d’aquell noi, 
que tenia per no res el dolor de les tortures. 

Mort aquest, turmentaren el quart amb la mateixa crueltat. 
A punt d’expirar deia: 
«Ara que morim a mans dels homes, 
és bo de confiar en l’esperança 
que Déu ens dóna de ressuscitar-nos, 
perquè tu no ressuscitaràs pas a la vida.» 

2ª LECTURA (2ª Tessalonicencs 2,16-3,5) 
Germans, 
que Jesucrist mateix, el nostre Senyor, 
i Déu, el nostre Pare, 
que ens ha estimat tant 
i ens ha concedit per la seva gràcia 
un consol etern i una bona esperança, 
conforti els vostres cors 
i els faci constants en tota mena d’obres bones 
i de bona doctrina. 

Finalment, germans, pregueu per nosaltres: 
que la Paraula del Senyor es propagui pertot arreu 
i sigui glorificada com ho ha estat entre vosaltres, 
i que Déu ens alliberi dels homes irresponsables i dolents, 
perquè no tothom té la fe. 
  
El Senyor és fidel. 
Ell us farà constants i us guardarà del Maligne. 
Us tenim tota la confiança en el Senyor, 
i sabem que tot això que us recomanem ja ho feu 
i continuareu fent-ho. 

Que el Senyor encamini els vostres cors a estimar Déu 
i sofrir amb constància com ho féu Jesucrist. 

EVANGELI (Lluc 20,27-38) 
En aquell temps, 
uns saduceus anaren a trobar Jesús. 
Els saduceus neguen que els homes hagin de ressuscitar. 

[Per això li proposaren aquesta qüestió: 
«Mestre, Moisès ens va prescriure 
que si un home casat mor sense fills, 
el seu germà es casi amb la dona del difunt, 
per donar descendència al seu germà. 
Doncs bé: 
hi havia set germans. 
El primer, que era casat, morí sense fills. 
El segon, el tercer, i així fins al setè 
es van casar amb la dona del difunt 
i moriren sense deixar fills. 
Finalment ella també morí. 
Aquesta dona, per tant, en la resurrecció, 
de quin dels set serà l’esposa? 
Perquè tots set s’hi havien casat.»] 

Jesús els respongué: 
«En el món present els homes i les dones es casen, 
però els qui Déu considerarà dignes 
de tenir un lloc en el món que vindrà 
i en la resurrecció dels morts 
no es casaran, 
perquè ja no podran morir mai més. 
Pel fet de tenir part en la resurrecció 
són iguals que els àngels 
i són fills de Déu. 
I que els morts han de ressuscitar, 
Moisès mateix ho deixa entendre 
en el passatge de la Bardissa que no es consumia, 
quan diu que el Senyor 
és el Déu d’Abraham, Déu d’Isahac i Déu de Jacob. 
Déu no és Déu de morts, sinó de vius, 
perquè, per a ell tots viuen.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 13/10/2016 

DURANT L’ANY XXXIII. CICLE C. 
1ª LECTURA (Malaquies 3,19-20a) 

Vindrà aquell dia abrusador com una fornal. 
Tots els orgullosos i els injustos seran igual que rostoll, 
i aquell dia, quan arribi, els incendiarà, 
no en deixarà ni l’arrel ni la tija, 
diu el Senyor de l’univers. 
Però per a vosaltres, que venereu el meu nom, 
sortirà el sol de la felicitat, 
i els seus raigs seran saludables. 

2ª LECTURA (2ª Tessalonicencs 3,7-12) 
Germans, 
ja sabeu què heu de fer si voleu imitar-nos. 
Entre vosaltres no vivíem mai desvagats, 
i a ningú no demanàvem de franc el pa que menjàvem, 
sinó que ens escarrassàvem treballant nit i dia 
per no afeixugar ningú dels vostres. 
No és que no tinguem dret a la nostra manutenció, 
però volíem donar-vos un exemple amb la nostra vida, 
perquè vosaltres l’imitéssiu. 
Recordeu que quan érem entre vosaltres 
us repetíem aquesta regla: 
«Qui no vulgui treballar, que no mengi.» 
  
Us escrivim això perquè sentim dir 
que alguns de vosaltres viuen desvagats 
i, a més de no treballar, es posen on no els demanen. 
A tots aquests, els ordenem i els recomanem 
en nom de Jesucrist, el Senyor, 
que treballin en pau per guanyar-se el pa que mengen. 

EVANGELI (Lluc 21,5-19) 
En aquell temps, alguns parlaven del temple, 
fent notar les seves pedres magnífiques 
i les ofrenes que el decoraven. 
Jesús digué: 
«Això que veieu, vindran dies que tot serà destruït: 
no quedarà pedra sobre pedra.» 
Llavors li preguntaren: 
«Mestre, quan serà tot això 
i quin senyal anunciarà que està a punt de succeir?» 
Jesús respongué: 
«Estigueu alerta, no us deixeu enganyar, 
perquè vindran molts que s’apropiaran el meu nom. 
Diran: «Sóc jo», 
i també: «Ja arriba el moment.» 
Deixeu-los estar; no hi aneu, amb ells. 
I quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, 
no us alarmeu. 
Això ha de succeir primer, però la fi no vindrà de seguida.» 
Després els deia: 
«Una nació prendrà les armes contra una altra, 
i un regne contra un altre regne. 
Hi haurà grans terratrèmols, 
fams i pestes pertot arreu, 
passaran fets espantosos 
i apareixeran al cel grans senyals d’amenaça. 
Però abans de tot això se us enduran detinguts, 
us perseguiran, 
us conduiran a les sinagogues o a les presons, 
us presentaran als tribunals dels reis o als governadors, 
acusats de portar el meu nom. 
Serà una ocasió de donar testimoni. 
Feu el propòsit des d’ara de no preparar-vos la defensa: 
jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa, 
i cap dels vostres acusadors 
no serà capaç de resistir-la o de contradir-la. 
Sereu traïts fins i tot pels pares, 
pels germans, parents i amics, 
en mataran alguns de vosaltres, 
i sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. 
Però no es perdrà ni un dels vostres cabells. 
Sofrint amb constància 
us guanyareu per sempre la vostra vida.» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
El CAMÍ DE JESÚS ja ha arribat a Jerusalem. 
L’evangelista ens ha presentat el relat simbòlic de la 

seva entrada triomfal (com llegíem el Diumenge del 
Ram). Jesús s’ha dirigit directament al temple per 
“purificar-lo”. Aquesta era una de les feines que, segons 
les profecies, assenyalaven l’arribada del Messies. 

Però del temple se n’havien fet amos els poderosos de 
torn, i aquests defensaran la seva “propietat” amb totes 
les forces. Inútilment, perquè la purificació que realitza 
Jesús consisteix en substituir els temples de pedres per 
l’autèntic i definiu “temple” on Déu vol ser adorat: cada 
ésser humà. 

Lluc posa els diferents relats d’enfrontament dintre una 
llarga inclusió repetint la mateixa frase al començament i 
al final d’aquests relats: “Els grans sacerdots, els mestres 
de la Llei i els principals del poble buscaven de fer-lo 
morir, però no sabien com fer-s’ho, perquè tot el poble 
estava pendent d’ell i l’escoltava” (Lluc 19,47 – Lluc 
22,2). Així, doncs, tota l’activitat de Jesús a Jerusalem 
està situada en l’horitzó de la seva mort. Aquesta activitat 
està dividida en dues parts. En la primera, són els 
representants del temple els qui ataquen, buscant de 
comprometre Jesús per desprestigiar-lo davant el poble. 
En la segona, és Jesús mateix qui ataca, posant en 
evidència la incoherència i la malícia dels dirigents del 
poble. 

El relat que hem llegit avui marca el final de la primera 
part: les insídies dels dirigents. No és casual que, en 
l’horitzó de la mort de Jesús, Lluc ens presenti la qüestió 
de la resurrecció. 

Lluc es serveix de la pregunta capciosa dels Saduceus 
per posar en boca de Jesús l’ensenyament central del seu 
missatge: la resurrecció.  

Lluc elabora la resposta de Jesús no tant pensant en 
els Saduceus com en les comunitats cristianes, les quals 
experimentaven en la seva pròpia pell la persecució i la 
mort violenta, continuació de les de Jesús. 
Hi havia set germans… 

Quan Lluc escriu el seu Evangeli, els Saduceus ja no 
existeixen. L’any 70 de la nostra era els exercits romans 
havien destruït Jerusalem i el seu temple. Això comportà 
la desaparició dels Saduceus, sacerdots descendents del 
Gran Sacerdot Sadoc, i gent important. Lluc es serveix 
d’aquests personatges i dels seus arguments per posar en 
relleu, i per contrast, el missatge de la resurrecció. 

L’argument dels Saduceus per negar la resurrecció era 
clar i popular. Lluc el redacta de tal manera que ens 
recordi des del primer moment un altre relat que s’havia 
fet molt popular: el martiri heroic dels “set germans” que 
no van dubtar a morir manifestant explícitament la seva 
fe en la resurrecció (1ª Lectura). 

L’objectiu primer de l’aparellament de l’home i la dona, 
en el Judaisme, era mantenir la vida a través dels fills. 
Tenir fills significava perdurar; no tenir fills significava 
desaparèixer del tot al moment de la mort. D’aquí venia 
la norma que va donar Moisès: Si un home mor sense 
fills, el germà que el segueix s’ha de casar amb la viuda, i 
el primer fill que vingui s’ha de considerar legalment fill 
del germà difunt. 

“Hi havia ser germans… De quin serà l’esposa?”. La 
pregunta és enginyosa, però no té sentit perquè aplica al 
món futur les mateixes condicions del món present. 
El món futur… 

Lluc mesura bé les paraules que posa en boca de 
Jesús. En un primer moment, Jesús no parla de dos 
móns, sinó de persones “trobades dignes de tenir un lloc 
en el món que vindrà i en la resurrecció dels morts”. El 
món que vindrà i la resurrecció són fruit de la manera de 
viure en aquest món. 

El món que vindrà i la resurrecció ja han estat 
inaugurats en la mort resurrecciosa de Jesús, el 
primogènit de la nova creació. I els qui s’associen a la 
seva mort també queden associats a la seva resurrecció. 
No es pot parlar de dos móns independents, l’un després 
de l’altre, sinó d’un sol món en què estem tots, i que 
podem anar transformant en un món que vindrà; com el 
músic transforma la fressa en simfonia, o com el pintor 
transforma els colors en una obra d’art. Així també es pot 
dir que qui estima transforma la vida–tinguda–temporal 
(món present) en Vida–donada–eterna (món que vindrà). 

La vida–tinguda es pot mantenir temporalment tenint 
fills. En canvi la Vida–donada es manté per sempre 
perquè està connectada directament a la Font de la Vida. 
“Són iguals que els àngels i són fills de Déu”. 

No obstant, un cop ens ha dit això, l’evangelista pensa 
que una resurrecció així podria semblar reservada només 
a algunes persones: aquelles que “en són trobades 
dignes”. Per això vol eixamplar la resurrecció servint-se 
dels “escrits” del mateix Moisès (els únics que els 
Saduceus acceptaven com a revelats). A Moisès, Déu se li 
va presentar com “el Déu d’Abraham, Déu d’Isaac i Déu 
de Jacob”. Com que Déu no és Déu de morts sinó de vius, 
podem deduir que, per a Déu, Abraham, Isaac i Jacob són 
vius. L’argument manifesta la incongruència de creure en 
Déu i, en canvi, no creure en la resurrecció, com feien els 
Saduceus. 

MISSATGE 
La mort resurrecciosa de Jesús inaugura “el món que 

ha de venir”, posant de manifest que Déu no és Déu de 
morts, precisament perquè Ell és Font de Vida. 

RESPOSTA 
Si creiem en Déu, la cosa més normal és creure també 

en la resurrecció. La dificultat sol venir de la manera 
d’imaginar-la. Imaginem la mort com un pas en fals en el 
camí de la vida; i després imaginem la resurrecció com un 
pas enrere per tornar a la vida d’abans. Però ens adonem 
que les coses no funcionen així, ni hi poden funcionar. 

La resurrecció no és tornar a la vida sinó una nova 
manera de viure que comença ja abans de la mort. És 
passar de la vida–tinguda a la vida–que–es–dóna, 
convertint la mort en la plenitud de la donació. Com el 
gra de blat que, a l’espiga, és vida–tinguda, però, fet pa 
sobre la taula, és vida–que–es–dóna. 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1. Busqueu, en la natura o en alguns objectes, exemples 

de coses que “viuen donant-se”. 
2. En el nostre temps d’explosió demogràfica, veure el 

matrimoni en funció de la procreació, seria un 
anacronisme. Quins altres significats, potser més 
importants, pot tenir avui dia el matrimoni? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXXII. CICLE C.  

“ESPOSA DE...”. 

123. Esposa de... (...de quin dels set serà l’esposa?) 
En la Bíblia, en el primer relat de la Creació, llegim: “Déu va crear l'home a imatge seva, el va crear a 

imatge de Déu, creà l'home i la dona” (Gènesi 1:27). Difícilment es poden dir més coses amb tan poques 
paraules: l’home i la dona, junts, en absoluta igualtat i complementarietat, i formant una única imatge de 
Déu. 

Resulta sorprenent que en un text de fa més de 3000 anys, en plena societat masclista, es parli tan 
equànimement de l’home i la dona. 

El segon relat de la Creació, on es parla de la presència del mal en el món, ja canvia una mica. En 
aquest segon relat ja es parla de la dona en referència a l’home baró. Amb tot, s’hi continua afirmant, i 
amb llenguatge poètic, la total igualtat de la dona amb l’home. Davant la dona, Adam exclamà: “Aquesta 
sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn!” (Gènesi 2:23). Amb tot, no es pot negar que el punt 
de vista des del qual es parla de la dona és plenament masculí. 

En la majoria de Cultures, aquest punt de vista masculí ha esdevingut masclista. En les societats 
masclistes la dona, d’una manera més o menys explícita, és entesa com a propietat privada del baró.  

Dintre d’aquesta mentalitat, la pregunta capciosa que els Saduceus fan a Jesús és ben lògica. Per 
raonar la seva negativa a acceptar la resurrecció, presenten a Jesús un cas que, si hi hagués resurrecció, 
resultaria insoluble. D’acord amb la Llei donava per Moisès, si un home moria sense descendència, el seu 
germà (o el baró familiarment més indicat) havia de donar-li descendència casant-se amb la viuda. El 
primer fill que naixés havia de ser considerat fill del germà difunt. (Deuteronomi 25:5). Aquí, allò més 
important era tenir descendència, perquè, segons els Saduceus, era l’única manera de donar continuïtat a 
la pròpia vida; a la vida del baró, que era la que comptava. 

La pregunta dels Saduceus és ben trobada: En la suposada resurrecció, a quin baró pertanyeria una 
dona que en aquesta vida havia tingut diversos propietaris? 

La qüestió que s’hi discutia era la resurrecció (que no és el tema que aquí tractem), però la resposta de 
Jesús, tot i parlar de la resurrecció, diu també dues coses que ens interessen sobre la relació home–dona. 

1. S’aparta de la idea de propietat privada en relació a la dona.  
 
I aquí cal reconèixer una desviació molt lamentable en l’Església, i sobretot en l’Església Catòlica. 
Sovint s’hi ha entès el matrimoni com un “contracte” de propietat privada. És cert que això s’hi 
entén per a les dues parts, però, en les societats masclistes en què ha viscut l’Església, aquesta 
Doctrina i el Dret matrimonial que ha inspirat han reforçat, de fet, la visió masclista. 

2. “Són iguals que els àngels i són fills de Déu”. 
 
Cada Cultura té la seva literatura sobre els Àngels. Però sempre s’hi expressa la idea d’uns 
personatges a través dels quals ens arriba la voluntat de Déu, els seus projectes sobre els Humans, 
els seus missatges,... De fet la paraula original grega aggelos significa missatger. 
 
Que els humans, homes i dones, esdevinguin com àngels (i que no s’hagin de reproduir perquè ja 
no moriran) il·lumina en gran manera la relació home-dona. Encara que en aquesta vida la trobada 
dona-home “serveixi” per perpetuar-se en els fills, allò important i definitiu és l’aprenentatge de 
la comunió, que permet als Humans anar esdevenint com els àngels i ser fills de Déu“ participant 
en la seva mateixa vida. Per això, ja en el món present, per al creient el matrimoni és un 
sagrament; és a dir: un signe real i eficaç de la vida de Déu en nosaltres. Déu és Comunió, i la 
unió home-dona també és comunió, si s’aconsegueix superar del tot qualsevol vestigi de propietat 
privada.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=2&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=3&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=5&capitol=181&select=25


Tertúlia en espiral
DURANT L’ANY XXXII. CICLE C.  

Juli 
Jo sóc com aquests saduceus de què parla 

l’evangeli: no hi crec en la resurrecció. A més: ni 
tan sols crec que fos una bona cosa! T’imagines 
tornar a trobar-te amb tota la gent que has 
conegut? Les seves manies, fòbies, impertinències… 
La mort està molt bé: “soluciona” tots els 
problemes! 
Bet 

No sé. Es cert que ho soluciona tot. Però hi ha 
situacions i situacions… A més: si tot acaba en la 
mort… la vida em semblaria una broma de mal 
gust. 

Però, tampoc no veig suportable una vida que 
durés sempre. Viure per sempre seria terrible! A mi, 
l’eternitat em fa terror! 
Víctor 

Jo no tinc prou arguments ni a favor ni en contra. 
Sempre m’han ensenyat que ressuscitarem, i em 
sembla el més normal; perquè, si no, què carai 
voldria dir viure? Ara: no em pregunteu ni quan ni 
de quina manera. Quan arribi, ja ho veurem. 
Entretant visc; i miro de viure tan bé com sé. 
Juli 

El que està clar és que ningú no n’ha tornat de 
l’altra banda. S’hi deu viure molt bé!… O és que no 
hi ha res de res a l’altra banda? Com dius tu, ja ho 
veurem quan arribi. I mentrestant, tranquils! Carpe 
diem, que deien els antics. 
Magda 

Estic força d’acord amb el que dieu. Però els 
evangelis ofereixen alguna cosa més. Els evangelis 
neixen de la creença en la resurrecció de Jesús. I no 
parlen d’ell com d’algú que “ha tornat” sinó d’algú 
que “ha passat” (Pasqua) a una altra situació. Una 
font no recupera mai l’aigua que ha donat, i no per 
això nega la realitat de la mar. 

No m’agrada la paraula resurrecció perquè 
suggereix això de “tornar”. Jo penso que la Vida 
“flueix”. I no puc deixar de creure-hi, perquè la 
sento, l’experimento com una cosa que rebo sempre 
nova, i que dono contínuament. 
Bet 

Els morts no reben ni donen res de res… 
Magda 

No sé… Potser no som nosaltres que rebem o 
donem. Potser és la Vida que ve i surt en nosaltres. 
No és la font que fa l’aigua; és l’aigua que fa la 

font. L’aigua flueix, s’escampa, banya els llocs… 
Crea fonts, rius, estanys o mars; pot prendre una 
infinitat de formes, però no desapareix mai. No sé 
imaginar-me una persona realment “morta”. Les 
últimes paraules de l’evangeli d’avui han de tenir 
algun sentit, encara que no el sapiguem imaginar: 
“Déu no és Déu de morts, sinó de vius, perquè per 
ell tots viuen“. 
Bet 

I no et fa por, l’eternitat? 
Magda 

No m’imagino l’eternitat com una cosa que dura 
sempre… No sé imaginar-la. Potser és una cosa que 
no cansa… 
Bet 

Tot el que dura massa acaba cansant, per plaent 
que sigui… 
Juli 

Hi ha situacions que no “duren” perquè és com si 
estiguessis fora del temps. Te’n recordes aquella 
vegada que vaig dormir dos dies seguits? Ni me’n 
vaig adonar. Vas ser tu que m’ho vas dir… Si 
l’eternitat de què parleu fos com estar fora del 
temps, a la millor m’hi apunto… 
Bet 

Ara no te’n fotis, tu! Ja t’he dit altres vegades que 
això de l’eternitat em fa molta por. De totes 
maneres… si fos això d’estar fora del temps… Però, 
què vol dir estar fora del temps? 
Víctor 

“Fora del temps”. Aquesta frase m’inspira… A 
vegades el temps va tan a poc a poc que no acaba 
de passar mai. Altres vegades va tan de pressa que 
passa volant. El temps! És una cosa ben estranya! 
Magda 

Jo no em sé imaginar això de “fora del temps“. 
Però el que has dit demostra que el temps és una 
cosa que depèn de nosaltres. Les pedres, no 
“tenen” temps. Segurament la resurrecció de què 
parlen els evangelis sigui “viure en plenitud fora del 
temps”. La “Vida eterna” no deu ser una vida com la 
d’ara i “que dura sempre”. “Vida” i “Temps” no han 
d’estar necessàriament units. Són iguals que els 
àngels, diu el relat.  Els místics parlen dels 
moments de “èxtasi” com si fos la plenitud en un 
instant… 
Juli 

Alguns accidentats que havien estat a punt de 
morir expliquen que, en un segon, se’ls havia fet 
present tot el que havien viscut abans… Com una 
pel·lícula de seixanta anys vista tota en un segon. 
No m’ho sé imaginar; però així ho expliquen… 
Bet 

El poeta Costa i Llobera, en una poesia fa servir 
una expressió que em va xocar. Ell descriu la 
felicitat com un “glop d’eternitat”. Està bé, oi? Un 
glop d’eternitat… 

Mossèn Pere Torras 

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.



A DÉU NO SE LI MOREN ELS SEUS FILLS 

Per a ell tots viuen. 
Jesús ha estat sempre molt sobri en parlar de la vida nova després de la 

resurrecció. No obstant això, quan un grup d'aristòcrates saduceus tracta de 
ridiculitzar la fe en la resurrecció dels morts, Jesús reacciona elevant la qüestió al 
seu veritable nivell i fent dues afirmacions bàsiques. 

Primer de tot, Jesús rebutja la idea pueril dels saduceus que imaginen la vida 
dels ressuscitats com a prolongació d'aquesta vida que ara coneixem. És un error 
representar-nos la vida ressuscitada per Déu a partir de les nostres experiències 
actuals. 

Hi ha una diferència radical entre la nostra vida terrestre i aquesta vida plena, 
sustentada directament per l'amor de Déu després de la mort. Aquesta Vida és 
absolutament "nova". Per això, la podem esperar però mai descriure o explicar. 

Les primeres generacions cristianes van mantenir aquesta actitud humil i 
honesta davant el misteri de la "vida eterna". Pau els diu als creients de Corint 
que es tracta d'alguna cosa que "Cap ull no ha vist mai, ni cap orella ha sentit, ni 
el cor de l’home somia allò que Déu té preparat per als qui l’estimen". 

Aquestes paraules ens serveixen d'advertència sana i d'orientació joiosa. D'una 
banda, el cel és una "novetat" que està més enllà de qualsevol experiència 
terrestre, però, de l'altra, és una vida "preparada" per Déu per al compliment ple 
de les nostres aspiracions més profundes. Lo propi de la fe no és satisfer 
ingènuament la curiositat, sinó alimentar el desig, l'expectació i l'esperança 
confiada en Déu. 

Això és, precisament, el que busca Jesús apel·lant amb tota senzillesa a un fet 
acceptat pels saduceus: a Déu se l'anomena en la tradició bíblica «Déu 
d'Abraham, Isaac i Jacob». Tot i que aquests patriarques han mort, Déu segueix 
sent el seu Déu, el seu protector, el seu amic. La mort no ha pogut destruir 
l'amor i la fidelitat de Déu cap a ells. 

Jesús treu la seva pròpia conclusió fent una afirmació decisiva per a la nostra 
fe: «Déu no és Déu de morts, sinó de vius, perquè, per a ell tots viuen». Déu és 
font inesgotable de vida. La mort no va deixant a Déu sense els seus fills i filles 
estimats. Quan nosaltres els plorem perquè els hem perdut en aquesta terra, Déu 
els contempla plens de vida perquè els ha acollit en el seu amor de Pare. 

Segons Jesús, la unió de Déu amb els seus fills no pot ser destruïda per la 
mort. El seu amor és més fort que la nostra extinció biològica. Per això, amb fe 
humil ens atrevim a invocar: "Déu meu, en tu confio: que no en tingui un 
desengany" (salm 25,1-2). 

José Antonio Pagola






