
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ets Jesús? (Arass) 
 

1. Jo, enmig de la foscor, 
vaig veure una llum dins el meu cor  

 

i em vaig preguntar: 
Qui ets, Jesús, qui ets? 

 
Tot el que jo aprenc de Tu  

és com un estel de llum 
que es dibuixa enmig del món. 

Qui ets, Jesús, qui ets? 
(Un foc que crema el cor.) 

 
 

• ¿T’ha passat alguna vegada que, de tant veure una cosa o una persona ja quasi no t’adones que 

hi és, ja a penes t’hi fixes, i no li dones valor?  

• Estem acostumats a veure els nostres pares, els nostres companys, la nostra casa, la nostra 

escola... I no ens aturem a apreciar com de meravellós i especial és tot el que ens envolta... 

• Alguna cosa semblant els va passar als amics de Jesús un dia. Escoltem-ho: 

(Adaptació de Mc 9, 1-9) 

Els amics de Jesús s’havien acostumat a veure’l sempre com un d’ells. Dormien pels 

camins amb Ell, era un home humil i no tenia gaires diners. Treballava molt... Ningú 

hagués dit que era el Fill de Déu.  

Però un dia va reunir els seus millors amics que eren Pere, Jaume i Joan. Si ho recordeu, 

eren els mateixos que havia trobat un dia a les seves barques i havien confiat en Ell. Els 

va portar a una muntanya i allà, de sobte, ells el van veure d’una manera especial. 

Semblava més fort, quasi semblava que brillés, i a la seva cara hi veien reflectida la 

brillantor de Déu. Llavors Pere, molt content, va dir: «Això està molt bé; per què no ens 

quedem així per sempre?»  

I llavors els va semblar sentir una veu, com el dia del Baptisme, que deia: «Aquest és el 

meu Fill». 

Però llavors, Jesús va tornar a semblar normal i els va dir que havien de tornar. Perquè el 

treball l’havien de fer com cada dia, anunciant la paraula de Déu. I que encara no era el 

moment d’explicar tot el que havien vist. 
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• Ara, tanca els ulls i imagina que Jesús et porta de la mà a algun lloc bonic i tranquil, potser una 

muntanya, com va fer amb Pere, Jaume i Joan... Jesús et mira i et somriu. I Tu el trobes diferent 

a altres dies, veus en Ell alguna cosa especial, com una llum, alguna cosa que t’invita a creure 

en Ell... 



 
 

 

 
 

Repetim tots junts… (repetim cada frase) 
 

Jesús, ensenya’m a veure’t 
en tot el que miro: 
en el dia i la nit; 
en el que és lleig i el que és bonic; 
en el mar i en el camp; 
en el riure i el plor; 
en l’aire que respiro. 
Ensenya’m a veure’t 
encara que estiguis amagat. 
Ensenya’m a veure’t 
i a saber que ets... el meu amic. 
 

En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén. 

 

Vaig sentir una veu  
que em va dir a cau d’orella: 

jo soc el teu amic, confia... confia. 
 

2. Descobreixo un nou camí  
que em transforma i em porta a dir que sí.  

Et segueixo tot i els dubtes. 
Qui ets, Jesús, qui ets? 

(Un foc que crema el cor.) 
 

 
 

3. Tu ja no ets un estrany,  
et conec i t’estimo, ets tan gran. 
Mentrestant el món pregunta: 

Qui ets, Jesús, qui ets? 
(Un foc que crema el cor.) 

 

 
 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta  per Lucía Arnaiz, Nico 
Echevarri, Antxón García i Blanca Mañas, de Jesuïtes Sant Gervasi - 

Escola Infant Jesús, que han posat la veu en off al projecte. 

• Quan Jesús caminava pels pobles de Palestina, hi havia diferents idees sobre qui era Ell. Moltes 

persones pensaven que era només un bon mestre; uns altres pensaven que era un profeta... 

Als seus amics, no els quedava molt clar qui era Jesús... S’havien acostumat a veure’l tots els 

dies, el veien ja com un d’ells. 

• Jesús, de vegades jo tampoc estic gaire segur de qui ets... Estic acostumat a sentir parlar de Tu, 

a casa, a l’escola. Però com que no et puc veure, de vegades... em faig un embolic! Però arribes 

Tu i em recordes que ets el Fill de Déu... I, encara que no sempre ho entenc gaire bé, això em 

fa molt content i em sento molt  a gust.  

• Et dic, en silenci, qui ets tu per a mi, Jesús... 

• N’hi ha prou amb una estoneta com aquesta per adonar-me que sempre estàs pendent de mi. 

Puc explicar-te tot el que em passa, el que em preocupa, el que m’agrada i el que no... Encara 

que Tu ja ho saps tot perquè sempre estàs amb mi. No et separes ni un minut del meu costat! 

• Et dono gràcies Jesús, perquè, quan estic amb tu, no deixa de brillar aquella llum especial amb 

què et vas presentar davant dels teus amics. 

• Així que, si alguna vegada m’oblido qui ets o on ets, tancaré els ulls, prendré la teva mà i així 

recordaré que ets... el meu millor amic! 


