
DIUMENGE 5 DE QUARESMA.  (29 de març)   HOMILIA 

Avui ens trobem Jesús enfront de la mort (Resurrecció de Llàtzer: Jn 11, 1-45). Aquesta no té 
la darrera paraula. Ho hem anat dient abastament. Ara bé, l’evangeli d’avui ho reafirma.. 
 

Coneixem bé la narració evangèlica. Jesús amic d’aquesta família de Betània. L’amic, Llàtzer 
(aquest té nom) emmalalteix i mor. Li ho comuniquen a Jesús i ell es desplaça. Es troba amb la 
família desfeta. Maria, la germana, plora i ningú la pot consolar. Jesús es contagia del plor de 
l’amiga. Davant la mort, impotència. 
 

Tots portem el desig insaciable de vida. Passem els dies i anys lluitant per viure. Ens aferrem a 
la ciència i medicina per allargar la vida biològica; però, vulguem o no, ens arriba un accident, una 
darrera malaltia i catacrac, s’ha acabat 
 

Una vida per sempre que seria? Un món envellit, sense 
espai per als joves, un món sense renovació de vida. La 
natura és sàvia: el procés de vida i mort és el més just. 
Existim per a fer un món més humà i fratern tot sabent 
que un dia morim; i morir per gaudir d’un nou món amb 
Vida plena. 
 

El camí de l’existència humana està, sovint, envoltat de 
tenebres. Què és la vida?. Què és la mort? Com cal 
viure? Com s’ha de morir?. Abans de ressuscitar Llàtzer, 
Jesús diu a Marta aquestes paraules que són per a tots 
les seguidors un repte decisiu: “Jo sóc la resurrecció i la 
vida. Qui creu en mi encara que mori, viurà.. . ¿Ho creus 
això?” 
 

Malgrat els dubtes i foscors, els cristians creiem en Jesús, Senyor de la vida i de la mort. 
Creiem en Ell que és llum i força per lluitar per la vida i per enfrontar-nos a la mort. 
 
APLICACIÓ 
 

Ø El moment que vivim és foscor. També els cristians l’experimentem. Necessitem veure 
una nova claror, encara que de moment sigui minsa. Marta i Maria se’ls havia fet plena nit 
davant la mort del germà. Comencen a entreveure llum quan Marta diu a Jesús: “Si 
haguessis estat aquí el meu germà no s’hauria mort. Però fins i tot jo ara sé que Déu us 
concedirà tot allò que li demaneu”. Té confiança i aquesta la portarà no només veure la 
resurrecció del germà, sinó a  creure que Jesús és “vida i resurrecció”; i no per un 
moment, sinó per sempre. 
 

Ø En aquests moments en que tantes persones perden la vida ens cal tenir esperança en la 
Vida. Ell, Jesús, continua essent Vida i Resurrecció. Ho hem de creure; ho podem creure. 
 



Ø La resurrecció de Llàtzer segur que va importar un nou estil de vida en la família de 
Betània. Esperem que després d’aquest temps de mort (Llàtzer portava 4 dies dins el 
sepulcre; nosaltres estem confinats més temps) sorgirà nova vida; una vida que implicarà 
canvis en la família humana estesa per tot el món. 

Ø Abans, però, ens cal un acte de fe. De creure que Ell és la Vida i la Resurrecció. Hem de 
confiar en la ciència, però tard o d’hora aquesta acaba portant les persones al sepulcre. 
La fe en Ell ens portarà a sortir del sepulcre cap a la Vida. 

 

Aquest evangeli és una autèntica catequesi . Tant de bo que la sapiguem viure i transmetre 
dins les nostres llars. Els qui ens segueixen ho han de començar a meditar. És l’hora d’una 
nova evangelització dins les nostres famílies. 
 
 


