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ARTICLE 11 

Crec en la resurrecció de la carn (988-1014) 

 

o Jesús va ressuscitar realment. Confessió essencial de la fe cristiana. 

o Jesús ha promès que ens ressuscitarà com Ell. Confessió essencial de l’esperança cristiana. 

o Pla i obra de la Trinitat: creació, redempció i santificació. 

o Ens dóna sentit i força. Confessió essencial de la caritat cristiana. 

o “carn” = la condició de l’home de feblesa i mortalitat. 

 

I. LA RESURRECCIÓ DEL CRIST I LA NOSTRA (992-1004) 

 Revelació progressiva de la resurrecció. 

o lògica: Déu crea l’home amb cos i ànima. 

o als qui la neguen: desconeixen les Escriptures i el poder de Déu. Déu de vius. 

o Jesús lliga la fe en la resurrecció a la seva persona: Jo sóc la resurrecció i la vida. 

o ser testimoni de Crist, és ser testimoni de la seva resurrecció. 

o intuïció humana general: la persona perdura espiritualment. Però l’acceptació de la 

resurrecció troba moltes dificultats. 

 Com ressuscitaran els morts? 

o què és ressuscitar? 

 l’ànima és eterna. El cos es corromp. Déu farà incorruptible el cos, revestit 

d’immortalitat. 

o qui ressuscitarà? 

 els morts: uns per a la vida, i els altres per a la condemna. 

o com? 

 Jesús va ressuscitar amb el seu propi cos, però glorificat. 

 Només és accessible per la fe: ultrapassa la nostra imaginació i el nostre enteniment. 

 La participació en l’Eucaristia és un tast de la transfiguració del nostre cos per 

Jesucrist. 

o Quan? 

 Al darrer dia, a la fi del món. La Parusia = darrera vinguda de Crist. 

 Ressuscitats amb el Crist 

o D’alguna manera l’Esperit Sant ja ens comença a fer participants de la vida de Crist pel 

Baptisme. 

o Alimentats per l’Eucaristia ja formem part del Cos de Crist ressuscitat. 

o Dignitat humana. D’aquí ve l’exigència de respecte envers el nostre propi cos, i el dels 

altres, sobretot quan hi ha sofriment. 

 

  



II. MORIR EN EL CRIST JESÚS (1005-1014) 

o Per ressuscitat amb Crist, cal morir amb Crist. 

 La mort 

o La mort és el terme de la vida terrenal. 

 El màxim enigma de la condició humana es dóna davant la mort. 

 La mort humana és natural. La fi natural de la vida. 

 Ens recorda que tenim un temps limitat per realitzar la nostra vida. Urgència. 

o La mort és conseqüència del pecat. 

 Ho afirmen clarament l’Escriptura, la Tradició i el Magisteri. 

 La mort és contrària als designis de Déu Creador. 

 Malgrat la naturalesa mortal, Déu destinava l’home a no morir. 

 Allunyar-se de Déu = allunyar-se de la vida. 

o La mort va ser transformada per Crist. 

 L’obediència de Jesús ha transformat la maledicció en benedicció. 

 El sentit de la mort cristiana 

 La mort cristiana té un sentit positiu: és la penúltima identificació amb Crist. 

 Pel Baptisme, comença la nostra identificació (sagramental) amb Crist. 

 En la mort, Déu crida d’home cap a Ell. Desig. 

 La mort és la fi del pelegrinatge de l’home sobre la terra, del temps de gràcia i 

misericòrdia que Déu li ofereix per realitzar la seva vida i decidir el seu destí 

últim. 

 No tornarem a tenir més vides terrenals. 

 L’Església ens anima a preparar-nos per a l’hora de la nostra mort. 

 pregàries del vespre: allibereu-nos d’una mort sobtada i dolenta. 

 Avemaria: ara i a l’hora de la nostra mort. 

 encomanar-nos a Sant Josep, patró de la bona mort 


