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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

LA BENAURANÇA DE LA FE 

per GRISELDA COS I BOADA 
 

Els relats de les aparicions del Senyor, són la memòria fundant de l’Esglé-

sia i de la seva missió. Hi ha una estreta vinculació en temes molt pas-

quals: la pau, el do de l’Esperit, la missió i la benaurança dels qui creuran 

sense haver vist.  

El fet que Jesús Ressuscitat ensenyés als deixebles les mans i el costat 

fou la manera de identificar-se clarament com el Crucificat. L’Apocalipsi 

també avui ens ha citat unes paraules molt significatives dient: «Jo soc el 

primer i el darrer. […] Jo que era mort, ara visc per sempre més».  

El missatge central de l’aparició de Jesús als seus deixebles fou, certa-

ment, la pau, a la qual hi afegí tot seguit: «Com el Pare m’ha enviat a mi, 

també jo us envio a vosaltres […] i alenà damunt d’ells l’Esperit Sant». 

L’Esperit Sant fou el do del Crist crucificat i ressuscitat per a la missió 

que confiava als seus deixebles, ja que seria Ell, l’Esperit, qui portaria a la 

plenitud l’obra de Déu. Així començà la missió que Jesús confià a la seva 

Església, tot manifestant clarament als seus deixebles com comptava amb 

ells! 

Quan els deixebles van dir a Tomàs: «hem vist el Senyor», Tomàs no 

s’ho va creure! I amb quina contundència digué: «si no li fico el dit dins la 

ferida dels claus […] no m’ho creuré pas». La incredulitat i la fe de Tomàs 

ens diu com en la comunitat tots hem de fer un camí personal de fe, i 

aquest acte és intransferible. De la trobada de Tomàs amb Jesús en sortí 

una confessió curta però intensa: «Senyor meu i Déu meu». I per part de 

Jesús una benaurança per a nosaltres: «Feliços els qui creuran sense ha-

ver vist», compendi de totes les benaurances. 

L’Evangeli diu que les portes estaven tancades. Amb l’Esperit Sant 

aquestes portes s’obriren! El papa Francesc parla també d’una Església 

de portes obertes, una Església en sortida per continuar amb fermesa la 

missió de Jesús. 

L’increïble començà a existir. Podem afirmar sens dubte: els somnis, sí, 

són legítims i les esperances possibles, ja que la novetat divina ens ha 

estat revelada. 


