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 «FELIÇOS ELS QUI CREURAN SENSE HAVER VIST»  

Aquests dies de Pasqua, en les lectures de la missa, anem escoltant  els 

diversos moments de les trobades de Jesús ressuscitat amb els seus 

deixebles. En l’evangeli d’avui, Jesús ressuscitat es fa present a casa dels 

deixebles el mateix diumenge de la Resurrecció. «Pau a vosaltres», diu 

Jesús ressuscitat i, tot seguit, els ensenya les mans i el costat. És una 

manera de fer entendre als deixebles -i també a nosaltres- que  Jesús 

ressuscitat i Jesús crucificat, l’un i l’altre, són la mateixa persona.  Els 

deixebles -diu l’evangeli- «s’alegraren de veure el Senyor». La trobada de 

Jesús ressuscitat amb els seus deixebles sempre és motiu de goig.  

Després Jesús «envia» els deixebles, és a dir, els encarrega de ser 

testimonis de la resurrecció. Creure i donar testimoni van junts. I en el 

llibre dels Actes dels Apòstols, sobretot, veiem com els deixebles van 

complir al peu de la lletra aquest encàrrec: van fer arribar la notícia de la 

Resurrecció del Senyor arreu del món conegut fins aleshores.  

La Resurrecció de Jesús també va lligada al do de l’Esperit Sant: «Llavors 

Jesús ressuscitat alenà damunt d’ells i els digué: “Rebeu l’Esperit Sant”». 

Pasqua i Pentecosta també van juntes, són les dues cares d’un mateix 

misteri. Jesús ressuscitat dóna l’Esperit Sant perquè acompanyi els 

deixebles en la seva missió de ser testimonis de la resurrecció.       

Tot i aquesta trobada tan bonica entre Jesús ressuscitat i els seus deixebles,  

en aquest mateix evangeli, ja es dóna fe de les dificultats que els mateixos 

deixebles van tenir  a l’hora de ser testimonis de la Resurrecció de Jesús. I 

les dificultats, els deixebles, les comencen  a trobar a dins a casa mateix, 

amb un dels seus companys: Tomàs, un dels dotze apòstols, aquell 

diumenge, no era allà amb els deixebles. I quan els seus companys li diuen 

«Hem vist el Senyor», ell no s’ho creu.  

Tomàs vol veure. I la fe no és veure, sinó creure. Nosaltres també, com 

Tomàs, sovint volem veure  i poder tocar amb les mans i el que se’ns 

demana és de creure, de fiar-nos de Déu. El mateix Jesús ho dirà a Tomàs: 

«No siguis tan incrèdul. Sigues creient». Tots portem un Tomàs a dins 

nostre, és a  dir, una certa incredulitat al cor.   

Vuit dies més tard, Jesús ressuscitat torna a presentar-se als seus 

deixebles. Ara sí que, entre ells, hi ha Tomàs.  El deixeble, aquesta vegada,  

reconeix la seva incredulitat: «Senyor meu i Déu meu!». Però Jesús no 

sembla reconèixer ni el penediment de Tomàs ni la seva professió de fe i li 



diu: «Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver 

vist». 

Els cristians d’avui formem part de la llarga cadena d’homes i dones que 

hem cregut sense haver vist. Als qui ens han precedit en la fe en la 

Resurrecció i a nosaltres, Jesús ressuscitat ens diu «Feliços». Tant de bo 

que continuem creient sense haver vist.      

El mossèn  

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dijous, dia 7: per Matilde  Martí, difunta; 

dissabte, dia 9: per Joan Zorita i Concepció Crosas, difunts; diumenge, 

dia 10: pel poble de Viladrau.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: ens trobarem el dissabte, dia 

16, a les  18,15h (a un quart de set del vespre), a la rectoria. Tothom 

hi és convidat.  

INFORMACIONS 

COL·LECTA DIA DEL SEMINARI: en la col·lecta pel Seminari dels 

proppassats dies 12 i 13 de març es van recollir 126,40 euros. Moltes 

gràcies.   

EXPOSICIÓ SOBRE EL DR. TORRAS I BAGES: el proppassat dia 22 de 

març, dimarts sant, es va inaugurar, a la catedral de Vic, una exposició 

sobre el Dr. Torras i Bages «Home de l’eternitat» (1846-1916). L’exposició 

està col·locada al deambulatori de la catedral, és a dir, al fons de la 

catedral,  en el passadís que hi ha darrera l’altar major. Es pot visitar a les 

hores en què la catedral està oberta.  



 

 


