Lectures del Primer Diumenge de Pasqua – 19/04/20
1a Pere 1, 3-9
3

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que pel seu gran amor ens ha
engendrat de nou gràcies a la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts. Ell ha volgut que
tinguéssiu una esperança viva 4 i que posseíssiu una heretat incorruptible, indestructible,
immarcescible, reservada dalt al cel per a vosaltres, 5 que ara, en virtut de la fe, sou
defensats pel poder de Déu. Ell ha volgut també que arribéssiu a la salvació, preparada
per a revelar-se a la fi dels temps. 6 Tot això us dóna una gran alegria, ni que ara
necessàriament us hagin d'entristir per poc temps proves de tota mena; 7 perquè si l'or,
que es fa malbé, és provat al foc, la vostra fe, més preciosa que l'or, també ha de ser
provada, i així es farà mereixedora de lloança, glòria i honor el dia que Jesucrist es
revelarà. 8 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, 9 ja que heu
assolit el terme de la fe: la vostra salvació.

Fets 2, 14a.22-32
14a

Ja Aleshores Pere es posà dret amb els Onze i alçant la veu digué:
»Israelites, escolteu aquestes paraules: Jesús de Natzaret era un home que Déu va
acreditar davant vostre, obrant entre vosaltres, per mitjà d'ell, miracles, prodigis i
senyals. Tots ho sabeu prou. 23 Doncs bé, aquest Jesús va ser entregat d'acord amb la
decisió que Déu havia pres i fixat per endavant, i vosaltres el vau matar fent-lo clavar a
la creu per uns impius. 24 Però Déu l'ha ressuscitat alliberant-lo dels dolors de la mort,
que de cap manera no podia continuar retenint-lo sota el seu poder. 25 Perquè David,
referint-se a ell, deia:
» Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré.
26
El meu cor se n'alegra
i en faig festa tot jo;
fins el meu cos reposa confiat:
27
no abandonaràs la meva vida
enmig dels morts
ni deixaràs
que el teu Sant es corrompi.
28
M'ensenyaràs
el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir al teu davant.
29
»Germans, permeteu que us parli clarament. El patriarca David va morir i va ser
enterrat, i encara avui podem veure el seu sepulcre. 30 Però ell, que era profeta i coneixia
el jurament que Déu li havia fet de posar en el seu tron un dels seus descendents, 31 va
veure per endavant la resurrecció de Crist i en va parlar quan deia que no havia estat
abandonat enmig dels morts i que el seu cos no s'havia corromput.
32
»A aquest Jesús, doncs, Déu l'ha ressuscitat; tots nosaltres en som testimonis.
22

Joan 20, 19-31
19

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.
20
Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el
Senyor. 21 Ell els tornà a dir:
--Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.
22
Llavors va alenar damunt d'ells i els digué:
--Rebeu l'Esperit Sant. 23 A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui no
els perdoneu, li quedaran sense perdó.
24
Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels Dotze, l'anomenat Bessó, no era allà amb els
altres deixebles. 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!
26
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.
27
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.
28
Tomàs li va respondre:
--Senyor meu i Déu meu!
29
Jesús li diu:
--Perquè m'has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist!
30
Jesús va fer en presència dels seus deixebles molts altres senyals prodigiosos que no
es troben escrits en aquest llibre. 31 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.

