
DIUMENGE 2 DE PASQUA (11 d’abril)

La por paralitza, redueix, tanca, no empenya cap endavant; ens fa recular o amagar.

L’evangeli que acabem de proclamar ens diu “eren a casa amb les portes tancades per por 
dels jueus”. Serà la presència de Jesús ressuscitat qui canvia de cop l’escena. Quin contrast 

en pocs segons! La seva presència els transforma, les portes s’obren. Ni els apòstols ni 

nosaltres podríem pretendre predicar el Ressuscitat amb tot tancat i barrat, amb olor de 

rònec, d’allò vell i passat.

Aturem-nos per uns moments en aquest detall que marca l’escena d’aquest evangeli. La 

presència de Jesús enmig dels deixebles ens recorda qui és el centre de la comunitat. Amb la 

seva presència arriba la pau, el perdó i l’Esperit. Les nostres comunitats, la mateixa Església, 

sense Jesús al mig poden esdevenir, i la història ens ho demostra, una gran multinacional amb 

oficines i personal arreu del món: ambaixadors, prínceps, coprínceps, però destinats, quan el 

Ressuscitat hi sigui present, a desaparèixer. Encara avui, per dissort, continua ben viva, tot i 

que coleteja, aquesta institució de poder i de prestigi.

Fixem-nos, també, en Tomàs. Els deixebles li conten eufòrics la presència del Crist Viu. Ell no 

entra en aquesta dinàmica; necessita comprovar-

ho: “si no li veig, si no fico...”Això ens fa 

adonar que la fe per viure-la en comunitat 

demana una resposta personal de cadascú.

Quan hem fet l’encontre amb el Ressuscitat ja 

no podem prescindir de la comunitat. Aquesta 

ens dona suport, ens ajuda a vèncer les pors, ens fa adonar que Crist hi és al mig; però cal una 

actitud prèvia: voler ser-hi ( a la comunitat) I això no es delega.

Tomàs no hi era quan Jesús es fa present als deixebles, a la comunitat. Encara vivia a la 

foscor, encara vivia amb por. És ell que n’ha de fer experiència del Ressuscitat. Ha de fer el 

pas.

Molts de nosaltres hem tingut la sort de créixer acompanyats en la comunitat: catequesi, 

cursets de cristianitat, Acció Catòlica,.... Avui, per dissort, molts infants i joves ja no passen 

per aquest cicle vital.

Estem en un moment de forta descristianització i de manca de cultura religiosa. Avui ens 

troben en que infants que han fet la Primera Comunió i deixen la pràctica religiosa. I no 

diguem de la Confirmació. Desapareixen per art de màgia.

Què hem fet malament? No ens culpabilitzem. Mirem de viure el Ressuscitat! Tomàs tampoc 

creia, però al trobar-se en la comunitat descobreix el Crist Viu. Ben segur que si som 

comunitat viva, un dia també el descobriran. 


