
 
EVANGELI DE DIUMENGE 

II de Pasqua 
Ac 2,42-47; Sl 117; 1Pe 1,3-9  
 
Text de l'Evangeli (Jn 20,19-31): Al capvespre d'aquell mateix dia, que era 
diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on 
es trobaven. Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Dit 
això, els va mostrar 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 va alenar damunt d'ells i els digué: 
«Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui 
no els perdoneu, li quedaran sense perdó». 
 
Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels Dotze, l'anomenat Bessó, no era allà amb els 
altres deixebles. Ells li van dir: «Hem vist el Senyor». Però ell els contestà: «Si 
no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i 
no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas!». 
 
Al cap de vuit dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc, 
i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig 
i els digué: «Pau a vosaltres». Després diu a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira'm 
les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues 
creient». Tomàs li va respondre: «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 seus deixebles molts altres senyals prodigiosos 
que no es troben escrits en aquest llibre. Els que hi ha aquí han estat escrits 
perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, creient, tingueu vida en 
el seu nom. 
 

REFLEXIONS DE L'EVANGELI DEL DIUMENGE DE VINCENZO 
PAGLIA DE LA COMUNITAT DE SANT'EGIDIO A ROMA. 

 
El passatge evangèlic vol marcar el temps dels creients al voltant del fet pasqual: 
és la Pasqua que dóna el ritme a la vida dels deixebles. I això és així des de 
l’inici. Jesús ressuscitat, després d’haver-se aparegut als deixebles el dia de 
Pasqua, torna a presentar-se enmig d’ells vuit dies després, podríem dir el 
diumenge següent. Així, de diumenge en diumenge fins avui, de forma 



ininterrompuda des de fa dos mil anys, els deixebles de Jesús es reuneixen en 
qualsevol lloc de la terra per reviure el trobament amb el Senyor ressuscitat. 
Els Apòstols romanien tancats en el Cenacle a causa de la por. Por de perdre la 
seva vida i la seva tranquil·litat, o el poc que els havia quedat després de la mort 
de Jesús. Però el Senyor aquell dia va obrir el seu cor i va vèncer la seva 
incredulitat. En veure el Senyor ─escriu l’evangelista─ els deixebles es van 
alegrar i es van omplir de l’Esperit Sant. Van ser transformats profundament per 
una nova i irresistible energia interior: ja no eren com abans. I, quan Tomà va 
tornar, de seguida li van dir: «Hem vist el Senyor». Però Tomàs no els creu: «Si 
no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i 
no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas!» És el «credo» d’un home que 
no és dolent sinó més aviat generós. No obstant això, per a ell existeix només 
allò que veu i toca. Aquest és el credo de tants homes i dones, els quals més que 
racionalistes són egocèntrics. És el credo dels qui són presoners del seu propi 
horitzó limitat, presoners de les pròpies sensacions, convençuts únicament d’allò 
que veuen i toquen. Dels qui no creuen en allò que no arriben a tocar, dels qui 
no creuen en allò que és lluny d’ells i dels seus interessos. Per això, moltes 
vegades el credo de Tomàs és també el nostre. 
Vuit dies després de la Pasqua, Jesús torna enmig dels deixebles. Aquesta 
vegada hi és també Tomàs. Podríem afegir que hi som també nosaltres. Jesús, 
després d’haver repetit la salutació de pau, invita Tomàs a tocar-li les ferides. En 
realitat és Jesús qui toca el cor incrèdul del deixeble, anomenant-lo pel seu nom 
i dient-li: «No siguis incrèdul, sigues creient». Aquestes paraules plenes d’afecte 
i d’un retret ple de tendresa, fan caure Tomàs de genolls. No ha tingut necessitat 
de tocar, perquè ha estat tocat en el cor per l’Evangeli. Ha vist el Senyor marcat 
encara per les ferides. Potser a través de la visió del cos ferit, les paraules del 
Senyor han arribat al cor de Tomàs. «Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta 
la mà i posa-me-la dins el costat», diu Jesús a Tomàs. Sí, és necessari posar les 
mans en tants cossos ferits, malalts i afeblits que trobem si volem trobar el 
Senyor ressuscitat. La victòria sobre la nostra incredulitat i sobre la incredulitat 
del món, comença justament d’escoltar l’Evangeli de Pasqua i tocar les ferides 
del cos de Jesús, encara cobert de nafres, en tants homes i dones propers i 
llunyans. D’aquí neix l’alegria de la Pasqua. L’apòstol Pere ens ho recorda: 
«Vosaltres l’estimeu sense haver-lo vist, i ara, sense veure’l, creieu en ell. I 
teniu una alegria tan gloriosa que no hi ha paraules per a expressar-la» (1P 1,8). 
 


