
LECTURES  
DIUMENGE 03/04/2016 

DIUMENGE II DE PASQUA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Actes 5,12–16) 
Els apòstols obraven molts miracles i prodigis entre el poble. 
Tots es reunien unànimement en el pòrtic de Salomó. 
Ningú dels altres no gosava anar amb ells, 
encara que el poble en feia grans elogis. 
Cada vegada se’ls afegien més homes i dones 
que es convertien a la fe en el Senyor. 
Fins pels carrers la gent treia els malalts 
i els deixava allà amb les lliteres perquè, 
quan Pere arribava, almenys la seva ombra en toqués algun. 
També acudia molta gent 
de les poblacions veïnes de Jerusalem 
portant malalts i persones molestades per esperits malignes, 
i tots recobraven la salut. 

2ª LECTURA (Apocalipsi 1,9–11a.12–13.17–19) 
Jo, Joan, germà vostre, 
que junt amb vosaltres comparteixo en Jesús 
les penes, la paciència i la reialesa, 
vaig ser deportat a l’illa de Patmos 
per haver predicat la paraula de Déu 
i haver donat testimoni de Jesús. 
El dia del Senyor 
l’Esperit s’apoderà de mi, 
i vaig sentir darrere meu un gran crit, 
com un toc de corn que deia: 
«Escriu en uns fulls això que veus 
i envia–ho a les set comunitats.» 
Vaig girar–me per veure de qui venia la veu que em parlava, 
i vaig veure set lampadaris d’or, 
i enmig dels lampadaris algú que semblava un fill d’home, 
vestit amb una túnica llarga fins els peus 
i cenyit a l’alçada del pit amb un cenyidor d’or. 
En veure’l vaig caure com mort als seus peus. 
Ell posà sobre meu la mà dreta i em digué: 
«No tinguis por. 
Jo sóc el primer i el darrer. 
Sóc el qui viu: 
Jo que era mort, ara visc per sempre més 
i tinc les claus de la mort i del seu reialme. 
Escriu, doncs, tot el que vegis, 
la situació present i la que vindrà després.» 

EVANGELI (Joan 20,19–31) 
El vespre d’aquell mateix diumenge, 
els deixebles eren a casa amb les portes tancades 
per por dels jueus. 
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: 
«Pau a vosaltres.» 
Després els ensenyà les mans i el costat. 
Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. 
Ell els tornà a dir: 
«Pau a vosaltres. 
Com el Pare m’ha enviat a mi, 
també jo us envio a vosaltres.» 
Llavors alenà damunt d’ells i els digué: 
«Rebeu l’Esperit Sant. 
A tots aquells a qui perdonareu els pecats, 
els quedaran perdonats, 
però mentre no els perdonareu, 
quedaran sense perdó.» 

Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, 
no era allà amb els altres. 
Ells li digueren: «Hem vist el Senyor.» 
Ell els contestà: 
«Si no li veig a les mans la marca dels claus, 
si no li fico el dit dins la ferida dels claus, 
i la mà dins el costat, 
no m’ho creuré pas.» 

Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada, 
i Tomàs també hi era. 
Estant tancades les portes, 
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: 
«Pau a vosaltres.» 
Després digué a Tomàs: 
«Porta el dit aquí i mira’m les mans; 
porta la mà i posa–me–la dins el costat.» 
No siguis tan incrèdul. 
Sigues creient.» 
Tomàs li respongué: 
«Senyor meu i Déu meu!» 
Jesús li diu: 
«Perquè m’has vist has cregut? 
Feliços els qui creuran sense haver vist.» 

Jesús va fer en presència dels deixebles 
molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest 
llibre. 
Els que heu llegit aquí han estat escrits 
perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, 
i, havent cregut, 
tingueu vida en el seu nom. 



LECTURES  
DIUMENGE 10/04/2016 

DIUMENGE III DE PASQUA. CICLE C. 

1ª LECTURA (Actes 5,27b–32.40b–41) 
En aquells dies 
els apòstols comparegueren davant el sanedrí, 
i el gran sacerdot començà així el seu interrogatori: 
«Us vam prohibir severament 
d’ensenyar res més en el nom de Jesús, 
però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres doctrines 
i voleu fer–nos culpables de la sang d’aquest home.» 
Pere i els apòstols contestaren: 
«Obeir Déu és primer que obeir els homes. 
El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, 
que vosaltres havíeu mort penjant–lo en un patíbul. 
La dreta de Déu l’ha enaltit com a Capdavanter i Salvador, 
per concedir al poble d’Israel la conversió i el perdó dels pecats. 
Nosaltres en som testimonis, 
i n’és també testimoni l’Esperit Sant 
que Déu ha donat a tots els qui l’obeeixen.» 
Ells prohibiren als apòstols de parlar més en nom de Jesús, 
i els deixaren anar. 
Els apòstols es retiraren del tribunal del sanedrí, 
contents que Déu els considerés dignes 
de ser maltractats pel nom de Jesús. 

2ª LECTURA (Apocalipsi 5,11–14) 
Jo, Joan, tot mirant la visió 
vaig sentir les veus d’una multitud d’àngels 
que rodejava el tron de Déu, junt amb els vivents i els 
ancians. 
Eren milers i miríades de miríades que cridaven: 
«L’Anyell que ha estat degollat 
és digne de rebre tot poder, 
riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança.» 
Després vaig sentir totes les criatures 
que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, 
totes les que hi ha en aquests llocs, que deien: 
«Al qui seu al tron i a l’Anyell sigui donada 
la lloança, l’honor, la glòria i el poder pels segles dels 
segles.» 
Els quatre vivents responien: 
«Amén.» 
I els ancians es prosternaren adorant. 

EVANGELI (Joan 21,1–19) 
En aquell temps, 
Jesús encara s’aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades. 
L’aparició fou així. 
Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, 
Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. 
Simó Pere els digué; «Me’n vaig a pescar.» 
Els altres li respongueren: «Nosaltres també hi venim.» 
Sortiren tots i pujaren a la barca, 
però aquella nit no pescaren res. 

Quan ja clarejava, 

Jesús s’aturà vora l’aigua, 
però els deixebles no el reconegueren. 
Ell els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» 
Li contestaren: «No.» 
Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.» 
Ho feren així i ja no la podien treure 
de tant de peix com hi havia. 
Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: 
«És el Senyor.» 
Així que Simó Pere sentí aquestes paraules, 
es posà la roba que s’havia tret i es llançà a l’aigua. 
Els altres deixebles, 
que eren només a uns noranta metres de terra, 
vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix. 

Quan baixaren a terra veieren un foc, 
amb peix i pa coent–se sobre les brases. 
Jesús els diu: 
«Porteu peixos dels que acabeu de pescar.» 
Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa: 
hi havia cent cinquanta–tres peixos grossos. 
Tot i haver–hi tant de peix, la xarxa no s’esquinçà. 
Jesús els digué: «Veniu a esmorzar.» 
Cap dels deixebles no gosava preguntar–li qui era; 
ja ho sabien, que era el Senyor. 
Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. 
Igual va fer amb el peix. 
  
Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia als deixebles 
després de ressuscitar d’entre els morts. 

[Després d’esmorzar, Jesús diu a Simó Pere: 
«Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?» 
Ell li contesta: «Sí, Senyor; ja ho sabeu que us estimo.» 
Jesús li diu: «Pastura els meus anyells.» 
Per segona vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» 
Ell li contesta: «Sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo.» 
Jesús li diu: «Pastura les meves ovelles.» 
Per tercera vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» 
Pere s’entristí que Jesús li preguntés 
per tercera vegada si l’estimava, i li contestà: 
«Senyor, vós ho sabeu tot, ja ho sabeu que us estimo.» 
Li diu Jesús: «Pastura les meves ovelles. 
T’ho dic amb tota veritat: 
Quan eres jove, et cenyies tu mateix i anaves on volies, 
però a les teves velleses, obriràs les mans 
i un altre et cenyirà per portar–te allà on no vols.» 
Jesús li deia això per indicar com seria la mort 
amb què Pere havia de donar glòria a Déu. 
Després d’aquestes paraules, Jesús afegí: 
«Vine amb mi.»] 



PROJECTE D’HOMILIA
“Els ensenyà les mans i el costat” 

A les mans i al costat hi ha les ferides de la 
crucifixió. El relat d’avui vol que ens fixem bé en 
aquestes ferides. Per tres vegades s’hi fa referència, 
i són el nexe que enllaça la 1ª i la 2ª aparició de 
Jesús als deixebles reunits. 

Potser, més que de “aparició”, s’hauria de parlar 
de “experiència de la seva presència continuada”. 
“On n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo 
estic enmig d’ells” (Mateu 18,20). 

La referència a aquestes ferides, en l’evangeli de 
Joan (diferentment del de Lluc), no és per 
demostrar que el Jesús que ara veuen és el mateix 
d’abans de ser crucificat. En l’evangeli de Joan, 
“creure en la resurrecció” no significa pas creure 
que Jesús “ha retornat a la vida” sinó creure que la 
crucifixió mostra la resurrecció. És a dir: en la 
crucifixió Jesús dóna plenament la seva vida, i 
aquesta vida–donada constitueix precisament la 
resurrecció. La resurrecció és la vivència de la 
pròpia vida com a vida–que–es–dóna–plenament, 
convertint–se d’aquesta manera en la visualització 
de la Vida mateixa de Déu, el Pare. 

Per això són tan significatives les ferides de la 
crucifixió. Després de donar–los la pau, són el 
primer que Jesús “mostra” als seus deixebles en la 
1ª aparició, i a Tomàs en la 2ª. 

La reacció de Tomàs quan els deixebles li diuen 
que han vist el Senyor també vol posar de relleu 
aquest significat de les ferides. Tomàs no replica 
dient: si no veig Jesús amb els meus ulls, no creuré 
que hagi ressuscitat. No; allò que ell “necessita” per 
creure és ficar el dit dins la ferida dels claus, i la mà 
dins el costat! És a dir: no necessita “veure” Jesús 
sinó comprovar que té les ferides. 

Aquestes ferides constitueixen el centre de la 2ª 
aparició i de la fe de Tomàs. Després de desitjar–los 
la pau, Jesús es dirigeix directament a Tomàs: 
“Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i 
posa–me–la dins el costat. No siguis tan incrèdul. 
Sigues creient”. I la professió de fe de Tomàs no fa 
referència a la “resurrecció” de Jesús com a difunt 
sinó que fa referència a Déu mateix que, en Jesús, 
es fa visiblement present com a vida–que–es–dóna. 
“Senyor meu i Déu meu”. 

Dirigint a Jesús la invocació “Senyor meu i Déu 
meu!”, Tomàs confessa que la vida–que–es–dóna 
(mort) és l’autèntica manifestació de Déu. Havia 
sigut precisament Tomàs qui, preveient el fracàs de 
Jesús si anava a Jerusalem, havia dit als altres: 
“Anem–hi també nosaltres i morim amb ell!” (Joan 
11,16). La seva fidelitat pessimista d’aleshores el 
porta ara a entendre de seguida el significat de la 
nova situació. “Senyor meu i Déu meu”. La paraula 
“meu” aquí indica una disponibilitat total; és com si 
Tomàs digués: ho accepto i m’ho faig meu: viure vol 
dir donar (la) vida. 

MISSATGE 
L’epíleg amb què acaba aquest relat parla de 

molts altres miracles que no trobareu escrits en 
aquest llibre. En l’epíleg final, l’evangelista tornarà a 
insistir en aquest punt dient que “si algú volgués 
escriure–ho tot, em sembla que els llibres que es 
podrien escriure no cabrien en el món sencer” (Joan 
21,25). 

És una exageració o té algun significat especial, 
aquesta afirmació? 

La referència al “món sencer” no és gratuïta. Els 
evangelis ens parlen de Jesús com l’HOME. Sovint 
Jesús, per referir–se a si mateix, fa servir 
l’expressió “l’home” o “aquest home” o, sobretot, 
“el fill de l’home”. També Pilat proclama davant el 
poble: “Aquí teniu l’home”. 

Parlar de Jesús és parlar de l’HOME. I l’HOME està 
en cada un dels éssers humans que han existit, 
existeixen i existiran. Són innombrables. Per això no 
es poden escriure totes les obres de l’Home. 

Allò que l’evangelista ha escrit sobre Jesús s’ha 
d’entendre de tots els humans. La plena 
humanització de cada un d’ells passa per fer de la 
pròpia vida una vida–que–es–dóna. 

“Tot s’ha acomplert” (Joan 19,30). Els evangelis 
no són una biografia de Jesús, però, en certa 
manera, poden ser considerats com una biografia 
de la Humanitat personalitzada en Jesús. Potser 
podríem dir, amb un llenguatge més actual, que són 
una radiografia de la Humanitat; i així cal 
entendre’ls. 

RESPOSTA 
La nostra pròpia resurrecció (vida que es dóna) 

no és pas per a després de la mort (quan ja no hi 
ha altre remei!). És una oferta que se’ns fa ja ara 
mentre tenim la nostra vida a les nostres mans. És 
ara quan podem fer de nosaltres mateixos una 
vida–que–es–dóna. 

“Rebeu l’Esperit Sant”, diu Jesús als seus 
deixebles. La capacitat ja ens ha estat donada; 
acollir–la i fer–la realitat és cosa nostra. 

Per dir–ho amb el llenguatge simbòlic i ritual de la 
trobada dels diumenges: el pa ja està sobre la 
taula; prendre’l i deixar que transformi la nostra 
vida en aliment per als altres, és la resposta que 
pot donar cadascú. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. El SANTCRIST s’ha convertit en la imatge més 

significativa per als cristians. Què opineu sobre les 
polèmiques actuals en relació a la seva col·locació 
en llocs públics? Hi ha el perill d’una certa 
banalització del seu significat profund? 

2. Els deixebles són enviats a perdonar els pecats. 
Aquesta MISSIÓ l’exerceix el mossèn en el Sagrament 
de la penitència o és tota l’acció de la comunitat 
cristiana que acull, celebra i difon el perdó de Déu? 
Dit d’una altra manera: “Perdonar els pecats” és un 
poder especial donat a algunes persones, o és la 
missió de tota la Comunitat?  



DIUMENGE II DE PASQUA. CICLE C.  

“DIUMENGE”. 

91. Diumenge. (El vespre d’aquell mateix diumenge...). 
Si aneu a Natzaret, segurament us trobareu amb un fet sorprenent: la majoria són Palestins i fan festa 

al divendres. Però els Jueus hi observen el sàbat (dissabte); i els Cristians, el diumenge. Us adonareu que 
la Religió fàcilment pot convertir-se en signe d’una divisió profunda. 

Convindria tenir en compte aquelles paraules lapidàries de Jesús de Natzaret: El dissabte ha estat fet 
per a l'home, i no l'home per al dissabte (Marc 2:27). Que també es podria dir: El diumenge ha estat fet 
per a l'home, i no l'home per al diumenge. 

En una societat religiosament tan plural, i amb el perill evident de convertir la Religió en excusa per a la 
divisió, els creients en Jesús hauríem de fer ús de tota la llibertat que el seu missatge genera, i trobar la 
manera d’ajudar a la bona convivència i a una creixent comunió entre tots. Les diferències són una 
riquesa certament, però només si no en fem bandera. 

Els Evangelis no fan Història ni Cronologia. Normalment, els dies, mesos i anys hi són com a llenguatge 
per expressar un missatge, no pas com a mesures temporals. Per exemple: quan parlen de la resurrecció 
de Jesús al tercer dia, no volen significar que Jesús ressuscités puntualment el diumenge (la qual cosa no 
passaria de ser un detall anecdòtic de determinats calendaris). El que volen significar els Evangelis amb 
aquesta expressió són sobretot dues coses:  

A) que la mort de Jesús va ser real, ja que va durar fins al tercer dia, que era el temps necessari perquè 
una persona es considerés realment morta. Abans ja s’havia indicat la mort de Jesús al dia sisè (el 
nostre divendres). Tampoc aquí cal veure-hi una dada  cronològica sinó el llenguatge d’un missatge. 
El dia sisè és el “dia” de la Creació de l’Home en el relat del Gènesi (Gènesi 1:27.31). 

B) que aquesta mort real assenyala un Final i un Inici: 
Com a Final, la mort de Jesús clou la creació de l’home. “«Tot s'ha complert.» Llavors inclinà el cap i 

va lliurar l'esperit” (Joan 19:30). L’esperit, actor primari de la creació-filiació de l’Home, ha acabat la 
primera fase de la seva feina. 

Com a Inici, la mort resurrecciosa de Jesús assenyala el començament de la segona fase de la 
creació–filiació de l’Home: Jesús traspassa a tots els Humans el seu Esperit creador. Els qui l’acullin 
podran realitzar en ells allò que ja poden contemplar en l’home mostra, Jesús. “...hem contemplat la seva 
glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat” (Joan 1:14). 

Per què dues fases en la creació-filiació? Perquè l’home lliure no pot ser només creatura. D’alguna 
manera ha de ser també creador de si mateix (persona). Com en els nens: primer desenvolupen allò que 
han rebut; després, ja adults, decideixen què en fan de la seva vida. 

Quan la traducció del Missal posa tot això en “diumenge”, cau en un cert anacronisme que dificulta la 
comprensió profunda d’allò que ens vol dir el text evangèlic. Literalment, el text diu: Al capvespre del dia 
primer (des) del dissabte aquell,... L’expressió  “el dissabte aquell” posa de relleu el “repòs de Déu” en la 
seva activitat creadora. Feta la feina, arriba el descans (sàbat). 

L’expressió “el dia primer” assenyala l’inici d’una nova setmana en què la humanització queda més 
directament en mans dels mateixos Humans, que ja tenen, en Jesús, al primogènit de la Nova 
Humanitat”.  

Traduint per “diumenge”, el Missal enfoca excessivament un “dia concret”, que fa pensar més en la 
cronologia uns fets que no pas en el missatge que se’ns vol comunicar. 

És cert que, en les llengües derivades del llatí, del “dia primer després del dissabte” en diem diumenge 
(dimenge, domingo, dimanche, domenica,...). És una paraula que ve de l’expressió llatina “Dies dominica” 
(Dia del Senyor). Però, en aquest cas, el text original suggereix més coses de les que suggereix la 
traducció que ens ofereix el Missal.   

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=51&capitol=1140&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=2&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1199&select=19
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1181&select=1


DIUMENGE II DE PASQUA. CICLE C. 

Juli 
Sobre això de les aparicions, no hi entenc res, i per 

tant no mi fico. Però sobre això dels “pecats”, sí que hi 
entenc, i ho trobo una solemne bestiesa. Es tracta del 
famós complex de culpabilitat, més destructiu del que 
molts pensen. I les religions el fomenten molt. 
Víctor 

Nosaltres, a la missa, sempre comencem demanant 
perdó dels pecats; no pas per cap complex de culpabilitat 
sinó perquè sempre hi ha coses per corregir. Jo penso que 
perdonar i sentir–se perdonat és una cosa sana. 
Bet 

Perdonar i sentir–se perdonat… Què vol dir això? 
Perdonats, de què? Quan anava a missa, sempre em 
parlaven de pecat. Tot era pecat! Parlar a l’església era 
pecat; tocar–se el cul era pecat; mirar figures despullades 
era pecat; no resar quan anaves a dormir era pecat; 
desobeir la mare era pecat; menjar carn per quaresma 
era pecat; cantar el divendres sant era pecat;… I després, 
havies de confessar–te! La primera vegada que vaig 
deixar–ho tot, vaig sentir–me tan culpable que, abans 
d’un mes, vaig confessar–me’n. Però al lò era 
inaguantable, i vaig deixar–ho definitivament. Ara visc 
molt més tranquil·la! 
Víctor 

Cada persona és cada persona. Jo hi he viscut sempre 
tranquil. I pensar de tant en tant si has fet res malament 
em sembla un exercici que ajuda a veure i a corregir els 
propis defectes. Perquè a vegades podem fer alguna cosa 
dolenta sense ni adonar–nos–en. 
Juli 

No n’hi ha de “coses dolentes”! Aquesta és una gran 
equivocació: pensar que hi ha coses dolentes. La única 
cosa dolenta allò que fa mal a algú. L’únic “pecat” és la 
injustícia, i no perquè ofengui cap déu. Les coses són 
això: “coses”, ni bones ni dolentes. 
Magda 

No entenc pas què discutiu, perquè em sembla que, en 
el fons, esteu dient el mateix. Tu, Bet, has recordat quan 
eres petita; i és veritat que quan som petits ens solen dir 
que hi ha coses dolentes que no s’han de fer, i coses 
bones que s’han de fer. És una manera d’educar que, 
potser, abusa una mica, com dius tu, Juli, del complex de 
culpabilitat. Jo no vaig ser educada en cap religió, i també 
em parlaven així. Però a mesura que ens fem grans, tots 
anem madurant. El mal de la religió seria si impedís fer–
nos adults. Però, precisament això, fer–se adult, forma 
part essencial del missatge que jo trobo en els evangelis. 
Bet 

A mi, la religió no m’ha pas ajudat a ser adulta. 
Magda 

D’acord, Bet. Però tampoc t’ho ha impedit, perquè, de 
fet, bé has decidit ser adulta. Aquest punt és important: 
per ser adult, s’ha de  decidir. Els pares, la gent gran, les 
autoritats, els poderosos… tenen tendència a mantenir–
nos infantils, perquè sembla que així serem més dòcils, i 
tot serà més fàcil. Però a tots ens arriba un moment en 
què veiem clar que cal decidir ser adult. És cert: no 
tothom ho fa. A vegades som adults només en alguns 
aspectes, perquè preferim la comoditat de l’infantilisme. 
Juli 

Em sorprèn això que dius, que l’evangeli invita a ser 
adults. L’evangeli és una religió, i totes les religions  −o 
almenys el seus dirigents− fomenten el sentiment de 
culpabilitat i l’infantilisme per fer–se obeir. 
Víctor 

A Jesús el van condemnar precisament els dirigents 
religiosos. Si, a l’Església, alguns dirigents han caigut en 
aquest error, ha estat contradient l’evangeli. I si a tu, Bet, 
et passava tot això que dius, em sembla molt bé la 
decisió que has pres. A mi, almenys fins ara, no m’ha 
anat així. I estic d’acord també amb tu, Juli: res no és 
pecat si no fa mal als altres. 
Bet 

Però vosaltres parleu del pecat no perquè faci mal al 
altres sinó perquè ofèn Déu. I com és pot ofendre Déu, 
suposant que existís? 

Víctor 
Dona! Directament, és clar que no es pot ofendre Déu. 

Però, si Déu estima els humans, fent mal als altres, 
també ofenem Déu. Jo penso que sempre que fem alguna 
cosa contra la Vida, ofenem Déu. Per això demano perdó. 
Com també demano perdó moltes vegades a la meva 
dona per un descuit, una badada, un imprevist. Tu 
mateixa Bet, alguna vegada, ens has demanat perdó 
perquè arribaves tard, tot i haver–hi causa!… 
Juli 

De totes maneres, és molt sospitós això que feu 
vosaltres: fas un mal, et confesses, i ja està: aquí no ha 
passat res: tot queda “perdonat”. Ho trobo… ho trobo poc 
net. 
Víctor 

Però, no funciona com dius, tu! Quan ofens algú has 
d’assumir–ne la responsabilitat i totes les conseqüències. 
Si, per exemple, has estafat algú o has robat, has de 
retornar–ho. 
Bet 

Doncs, així: per què serveix, confessar–se? 
Víctor 

Servir, servir… no deu servir per res. Però t’ajuda a 
sentir–te millor, a superar el sentiment de culpabilitat, a 
sentir–te en sintonia amb el món, amb la gent… 
Magda 

El relat d’avui és molt explícit en aquest sentit. Jesús 
alena sobre els deixebles perquè rebin l’Esperit Sant. 
Esperit Sant vol dir la voluntat creadora de Déu. Els 
humans també ens sentim “creadors”. Però podem “crear” 
en sintonia amb la resta de la creació, o en contra. 
Sentir–se en sintonia amb el procés de la Vida dóna 
equilibri i optimisme a la nostra vida personal. En canvi, 
quan som injustos anem contra el procés de la Vida, com 
deies tu, Juli. D’això, en el llenguatge religiós, en diuen 
“pecat”. Però insisteixo: en el fons, tots diem el mateix. 
Bet 

No, no, no! No diem el mateix. Bé: potser sí ara aquí 
nosaltres, però això no és pas el que diuen el capellans! 
Ells primer diuen que tots som pecadors, i després diuen 
que només ells tenen el poder de perdonar els “nostres” 
pecats! Això és una bestiesa! 
Víctor 

Això ja ho ha explicat la Magda: potser podia passar 
quan érem petits! Però tots creixem. I els que anem a 
missa, també podem créixer…! 
Magda 

Jo no sé què diuen els capellans. Jo només puc parlar 
d’allò que trobo en els evangelis. I no veig que els 
evangelis parlin enlloc de capellans ni de confessar–s’hi. 
L’Esperit sant, segons els evangelis, és per a tothom. Una 
altra cosa és que algú l’accepti o no. 
Víctor 

Per a tothom, potser no! L’evangeli parla només dels 
deixebles de Jesús. 
Magda 

D’acord… Però, qui és “deixeble” de Jesús? ¿No és 
tothom qui acull el seu esperit?! Dit d’una altra manera: 
Si Jesús personifica l’home en sintonia amb la Vida, 
tothom qui sintonitza amb la Vida serà deixeble de Jesús, 
no? 
Juli 

Jo intento estar, més o menys, en sintonia amb la vida, 
però no vull que ningú em consideri “deixeble” ni de Jesús 
ni de ningú. 
Magda 

D’acord, Juli. El llenguatge és important… però el que 
val és el que hi ha darrere el llenguatge. 



NO SIGUIS TAN INCRÈDUL, SIGUES CREIENT 

No siguis tan incrèdul. Sigues creient. 
La figura de Tomàs com a deixeble que es resisteix a creure ha estat molt 

popular entre els cristians. No obstant això, el relat evangèlic diu molt més 
d'aquest deixeble escèptic. Jesús ressuscitat es dirigeix a ell amb unes paraules 
que tenen molt de crida urgent, però també d'invitació amorosa: «No siguis tan 
incrèdul. Sigues creient.». Tomàs, que porta una setmana resistint-se a 
creure, respon Jesús amb la confessió de fe més solemne que podem llegir en els 
evangelis: «Senyor meu i Déu meu». 

Què ha experimentat aquest deixeble en Jesús ressuscitat? Què és el que ha 
transformat l'home fins llavors dubitatiu i vacil·lant? Quin recorregut interior l'ha 
portat de l'escepticisme fins a la confiança? El sorprenent és que, segons el relat, 
Tomàs renuncia a verificar la veritat de la resurrecció tocant les ferides de Jesús. 
El que l’obre a la fe és Jesús mateix amb la seva invitació. 

Al llarg d'aquests anys, hem canviat molt per dins. Ens hem fet més escèptics, 
però també més fràgils. Ens hem fet més crítics, però també més insegurs. Cada 
un hem de decidir com volem viure i com volem morir. Cada un hem de 
respondre a aquesta crida que, tard o d'hora, de manera inesperada o com a fruit 
d'un procés interior, ens pot arribar de Jesús: «No siguis tan incrèdul, sinó 
creient». 

Potser, necessitem despertar més el nostre desig de veritat. Desenvolupar 
aquesta sensibilitat interior que tots tenim per percebre, més enllà de lo visible i 
lo tangible, la presència del Misteri que sosté les nostres vides. Ja no és possible 
viure com persones que ho saben tot. No és veritat. Tots, creients i no creients, 
ateus i agnòstics, caminem per la vida embolicats en tenebres. Com diu Pau de 
Tars, a Déu el busquem «a les palpentes». 

Per què no enfrontar-nos al misteri de la vida i de la mort confiant en l'Amor 
com a última Realitat de tot? Aquesta és la invitació decisiva de Jesús. Més d'un 
creient sent avui que la seva fe s'ha anat convertint en alguna cosa cada vegada 
més irreal i menys fonamentada. No ho sé. Potser, ara que no podem ja donar 
suport a la nostra fe amb falses seguretats, estem aprenent a buscar Déu amb 
un cor més humil i sincer. 

No hem d'oblidar que una persona que cerca i desitja sincerament creure, per 
Déu és ja creient. Moltes vegades, no és possible fer gaire més. I Déu, que 
comprèn la nostra impotència i debilitat, té els seus camins per trobar-se amb 
cadascú i oferir la seva salvació. 

José Antonio Pagola






