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EVANGELIO SEGONS
SANT JOAN 20, 19-31
Al capvespre d’aquell mateix dia, que era
el primer de la setmana, el 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”.
19

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”.
26

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”.
27

Tomàs li va respondre: “Senyor meu i Déu
meu!”
28

Dit això, els va mostrar les mans i el costat.
Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor.
20

Jesús li diu: “Perquè m’has vist has cregut?
Feliços els qui creuran sense haver vist!”
29

Ell els tornà a dir: “Pau a vosaltres. Com el
Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a
vosaltres”.
21

Llavors va alenar damunt d’ells i els digué:
“Rebeu l’Esperit Sant”.
22

Jesús va fer en presència dels seus deixebles molts altres senyals que no es troben
escrits en aquest llibre.
30

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.
31

A qui perdonareu els pecats, li quedaran
perdonats; a qui els retindreu, li quedaran
retinguts.
23

Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels Dotze,
l’anomenat Bessó, no era allà amb els altres
deixebles.
24

25

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”.

LECTIO – QUÈ DIU EL TEXT
a) La novetat del Diumenge
(verset 19)

En aquest primer verset se’ns narra que Jesús s’apareix als seus deixebles el primer
dia de la setmana, aquell que havia ressuscitat. Aquest primer dia era el que nosaltres
ara anomenem Diumenge (dia del Senyor).

La comunitat només arribarà a la seva plenitud amb la presència de Jesús, que contraposa a la por que patien la salutació de pau.
Podem ampliar nostra lectura amb:

MEDITATIO –
QUÈ EM DIU DÉU

b) Envits per compartir el
goig pasqual (versets 20-23)

El Papa Sant Joan Pau II ens va regalar una
carta apòstolica, Dies Domini (1998), sobre
la santificació del Diumenge. Ens presenta el diumenge com a dia del Senyor, dia de
Crist, dia de l’Església i dia de l’ésser humà.

Jesús ensenya als seus deixebles les mans i el
costat, és a dir, les empremtes que ha deixat
al seu cos la Crucifixió per mostrar-los que el
Ressuscitat és el Crucificat i que el Crucificat
és el Ressuscitat. Ambdues dimensions de la
Però, a més, també serà a Domingo que A l’apartat “Per aprofundir i gaudir més”, realitat es fonen en el Cos gloriós de Jesús.
els tornarà a aparèixer perquè Tomàs tin- al final d’aquesta lectio, trobarem l’enllaç.
gui l’oportunitat de creure de veritat.
Els deixebles reaccionen alegres. La comunitat joiosa, presidida per Jesús ResSembla evident que Jesús presenta respecte
suscitat, rep com a conseqüència d’aquesdel judaisme tal novetat que no només en vida
ta joia l’enviament. Una comunitat que viu
el van increpar per “no complir” allò prescrit resla Pasqua del Senyor se sap enviada a
pecte del dissabte, sinó que a més, després de la
compartir i transmetre aquesta alegria.
seva Resurrecció, això s’accentuarà encara més.
En aquesta línia hem d’entendre el perquè els
deixebles tenien por dels jueus. No eren ja d’ells,
només eren de Crist. El seu judaisme de naixement i culte durant tants anys ara es veia superat, transcendit, per la novetat de Jesucrist.
Tal com ja hem esmentat, els deixebles tenien
por. Sí, però també és important destacar que
estaven en comunitat on l’espera viscuda
en comunió es transforma en esperança.

“Com que el Pare m’ha enviat, així també us
envio jo”. Aquest “com” és evident que no es
refereix a la forma, ja que l’Encarnació de Jesús és la de Fill unigènit de Déu, és a dir, única.
Però si que aquest “com” es refereix al
fet que fa aquest enviament per al mateix, per donar a conèixer al món la veritat, la pau i l’alegria que només Déu per mitjà del seu Fill Ressuscitat ens pot compartir.
I és precisament des d’aquesta perspecti-

va que podem entendre el nou bufa de Déu
per on se’ns transmet l’Esperit Sant. Aquesta bufa ens recorda la bufa de la Creació
i ens constitueix en la nova humanitat.

apareixent-se quan Tomàs no hi és, per respondre així als que dubten i, especialment, als
que necessiten experimentar per si mateixos
i si és possible des d’una evidència empírica.

CONTEMPLATIO/ACTIO –
EM COMPROMETO
d) Feliços en la Fe (versets 29-31)

En aquests versets se’ns recorda que Jesús torna
a escollir el primer dia de la setmana i que, després de tornar a trobar-se les portes tancades, “Molts altres signes, que no estan escrits en
Vivim l’alegria de la nostra fe pasqual? Ens una vegada més els dirigeix la salutació de pau. aquest llibre...” L’evangelista ens deixa clar
que escriu, intencionadament, els fets que
sabem enviats a compartir aquesta fe joiosa?
No podem acabar aquest pas sense destacar com ens serveixen per creure en Jesús com a Fill
Jesús crea una trobada privilegiada per rela- de Déu. És a dir, que escriu, a manera de cacionar-se amb Tomàs, per respondre a aquests tequesi kerigmàtica, allò nuclear i necesORATIO –
dubtes que només Jesús pot respondre. sari per a la comunitat a què es dirigeix.
Igual que van fer els altres tres evangelistes.
QUÈ LI DIC A DÉU
Recordem que el problema no és tenir dubc) Ens fem preguntes que només Jesús
tes sinó equivocar on cercar les respostes. A nosaltres, doncs, que som part d’aquespot respondre (versets 24-28)
ta comunitat a qui s’adreça l’Evangeli, i
que som dels que no hem vist, se’ns anuncia que serem, gràcies a la fe, feliços.
Podem fer un momento de pregària amb:
Podem meditar més profundament sobre:

Ens assalten gairebé irremeiablement
unes preguntes: Per què no estava Tomàs El “Senyor meu i Déu meu” de Tomàs és
amb els deixebles? On era? Per què no es va avui el nostre Credo. La nostra profes- Ens podem preguntar i comprometer amb:
aparèixer Jesús quan sí que hi havia Tomàs? sió de fe és més que una oració però, sens
dubte, pot i ha de ser portat a la pregària. Ens podem comprometre en llegir l’Evangeli,
concretant quin dia i hora de la setmana ho farem.
Recordem que Tomàs és el de “com anirem si no coneixem...? (Jn 14, 5). És a dir,
que Tomàs presenta un caràcter dubitatiu, tant que ens representa bé, en aquell moment, a tots aquells que en algun moment sentim dubtes i ens fem preguntes.
Jesús ha volgut generar aquesta situació,

“Maria guardava totes aquestes coses
i les meditava en el seu cor” (Lc 2, 19)

PER APROFUNDIR I
GAUDIR MÉS
Comentaris dels Pares de l’Església i Papes
sobre l’aparició de Jesús als seus deixebles
Carta Apostòlica Dies Domini del Papa Sant
Joan Pau II sobre la santificació del Diumenge
Catequesi del Papa Benedicto XVI sobre
l’Apòstol Tomàs
“La incredulitat de Tomàs” de Caravaggio
Cancó “Cuando vencemos el miedo” de
Aaira

I A MÉS A MÉS…

El vídeo del Papa
Pel personal sanitari
Sínode i Sinodalitat
Una Església santa, catòlica, apostòlica... i
sinodal
La sinodalitat, un repte històric
Any de la Família
Acollir l’Amor
Pau en el Món
Papa Francesc: abolir la guerra

Aquesta Lectio ha sigut preparada
en una tertúlia d’animadors bíblics, es a dir,
que ha sigut preparada en comunidat
per oferir-la a la comunitat.

