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Aquest diumenge contemplem Jesús discutint amb els saduceus, 
uns homes que s’oposaven obertament a la creença de la resurrec-
ció tot i que en el salm 16, que avui hem resat, el salmista ja afirma-
va la seva fe dient: «quan em desvetlli, us contemplaré fins a saciar-
me’n, Senyor».  

El tema de la mort és important a causa de la seva referència a la 
vida eterna. Parlar dels últims temps ens ha d’animar a transformar 
el temps present. La lluita d’un Poble que defensa la seva llibertat 
no és una utopia ingènua, sinó l’aspiració més gran i digna de 
l’ésser humà. Sí, l’Esperit ens hi empeny i l’Evangeli ens hi urgeix. 
Som un poble en marxa que té una meta eterna. 

A la pregunta ridícula que els saduceus dirigeixen a Jesús dient: 
«En la resurrecció, quin dels set marits serà el marit de la dona?», 
Jesús els respon tot corregint el seu horitzó i els parla del misteri de 
la vida eterna. La fe dels set germans macabeus, uns valents que 
creien en la resurrecció, fou la que els donà la força per al martiri.  

Aquesta fe és per a nosaltres també la força de la nostra vida. La 
nostra fe ¿s’arrela en la TRANSCENDÈNCIA a la que ens dirigim i 
que ja ens habita? ¿És ella la que dona sentit a la nostra existència 
humana com la va donar als set germans macabeus? L’amor del 
Déu que ens revelà Jesús no és un amor temporal i transitori, sinó 
un amor que perdura eternament. En el passatge de la bardissa que 
cremava i no es consumia es parla de Déu com el Déu d’Abraham, 
d’Isaac i de Jacob… Només les persones vives poden tenir un Déu 
viu. 

Jesús mateix indica que en el món que vindrà, i pel fet de ser fills 
de Déu, ja no morirem mai més, ja que participarem de la vida de 
Déu. La fe en la resurrecció és un distintiu específic de la fe 
cristiana. En un gran apartat del nostre credo diem: «Espero la re-
surrecció dels morts i la vida de la glòria». Referència sagrada de la 
vida que té en Déu el seu origen i la seva plenitud. 

 


