DIUMENGE II DE PASQUA (B)
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8 d’abril de 2018
Fets 4, 32-35 / I Jn 5, 1-6 / Jn 20, 19-31

Benvolguts germans i germanes,
Celebrem avui el segon diumenge després de Pasqua i els textos de la missa ens
presenten les primeres aparicions de Jesús als seus deixebles després de la
resurrecció i també els inicis de les primeres comunitats cristianes amb la seva nova
manera de viure el cristianisme.
Després de la crucifixió de Jesús, els deixebles van haver d’afrontar moltes proves. La
primera i la més important era, que ja no tindrien mai més entre ells el Mestre, i que el
suplici de la creu que havia hagut de sofrir era realment per a tots ells un veritable
escàndol, de fet, la creu no tenia res de gloriós, tot al contrari, era un sofriment en el
que el Senyor hi va patir una passió dolorosíssima i una mort ignominiosa. La
sepultura del seu cos mort i ple de nafres semblava ser un fracàs de tot el què havien
viscut, esperat i cregut del Mestre.
La por a tot el que des d’ara els pogués succeir va fer que esporuguits i temorosos es
reunissin en un lloc apartat per por dels jueus. En mig de la tristor i del temor i amb les
portes de la casa ben tancades, s’esdevé un fet extraordinari i inimaginable, se’ls
presenta el mateix Senyor ressuscitat i el primer que els diu és: Pau a vosaltres.
L’astorament i la joia de tots els que es trobaven a la casa fou immens. Però per ells
els resultava difícil de creure que fos realment el seu Senyor ressuscitat i és per això
que per convèncer-los els ensenyà les mans i el costat. Ja no hi ha dubte, era ell
mateix i accepten el fet davant de l’evidència. Jesús els torna a dir: Pau a vosaltres, tal
com el Pare m’envià a mi, ara jo us envio a vosaltres a continuar la meva obra de
redempció. Rebeu l’Esperit Sant per poder perdonar els pecats a tots aquells que
creuran en la Bona Nova.
Quan s’aparegué Jesús per primera vegada als seus deixebles, l’apòstol Tomàs no era
a casa amb tots els altres i no volgué creure res del què li contaren de l’aparició del
Senyor. De fet, si no ho veia amb els propis ulls i no ho palpava amb les seves mans
no ho creuria.
Vuit dies després es presenta de nou Jesús i adreçant-se a Tomàs li diu porta el dit
aquí i mira’m les mans i posa’m la mà al costat. Davant d’aquest fet Tomàs es rendeix i
des del fons del seu cor, potser sense saber ben bé el que deia, li digué a Jesús:
Senyor meu i Déu meu. Però Jesús el reprèn tot dient-li: perquè m’has vist has cregut?
Feliços els qui creuran sense haver vist.
Aquestes aparicions del Senyor ressuscitat no deixaran lloc a dubtes, amb tot, Jesús
respectarà sempre la llibertat de l’home de creure-hi o no creure-hi. A nosaltres el fet
de la resurrecció ens arriba per mitjà dels testimonis directes i el procés no serà veure i
palpar per creure sinó que serà el de sentir i donar fe al què se’ns ha dit. La fe serà
sempre un acte lliure de la voluntat ja que no es creu per raons sinó que es tenen
raons per creure.
A partir de la resurrecció de Crist començà l’església en el món.Com hem vist en les
lectures de la missa, les primeres comunitats de creients es prengueren molt
seriosament la missió que Jesús els havia encomanat i vivien una vida portant a la

pràctica els preceptes del Senyor basats en la fe, l’esperança i la caritat i tots eren
fidels en la fracció del pa.
Avui constatem el contrari del què passava a les primeres comunitats cristianes que
creixien en nombre, les nostres assemblees sembla que disminueixen i que els dubtes
i les desercions augmenten, més que mai hem de procurar de ser testimonis amb les
nostres vides i el nostre comportament, per demostrar que malgrat les moltes
dificultats que ens envolten, creiem fermament que el Senyor és enmig nostre i que
com digué aquell vespre als apòstols, ens diu també ara a nosaltres: Pau a vosaltres,
com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.
Plens del seu esperit i ajudats amb la seva gràcia, mirem de ser portadors de pau i
d’esperança en aquest nostre món tant mancat de fe i d’amor i serà potser així com el
missatge de Pasqua es podrà fer realitat a tots aquells que busquen, esperen i
desitgen un món més just i més prometedor i lliure de judicis injustos contra persones
innocents, on hi regni plenament el missatge del Crist ressuscitat. Que així sigui.

