
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptació de Jn 18, 33-37) 

Quan van capturar Jesús i el van portar per ser jutjat, un dels jutges era el governador 
romà, que es deia Ponç Pilat. Els jueus acusaven Jesús d’haver-se fet rei. Era una 
acusació molt greu, perquè el rei dels jueus era Herodes, i l’emperador estava a Roma; 
així doncs, com és que Jesús deia que era rei? 
Llavors, Pilat es va posar a interrogar Jesús. Li preguntava: “Tu ets rei?” 
Jesús li va dir: “Segur que això t’ho han dit uns altres de mi” (es referia als jueus, perquè 
sabia que l’estaven acusant falsament). 
Pilat li va dir: “La teva gent t’ha entregat; què has fet?” 
Llavors Jesús li va dir: “El meu regne no és d’aquest món”. 
Es referia que el seu regne no té res a veure amb el poder, amb la força, amb la política 
o amb els exèrcits, sinó amb l’amor i amb Déu. 
Pilat li va dir: “Llavors, ¿sí que ets rei?” 
I ell va contestar: “Tu ho dius. Jo soc el rei de la veritat.” 
Pilat es va quedar molt sorprès i s’adonava que Jesús tenia raó. 

Diumenge 21-novembre-21 

• ¿Tu saps el que és un rei? És algú a qui tothom coneix, no? Perquè surt a les notícies i es 

relaciona amb els polítics, presideix desfilades militars; coneix molta gent, viatja... En 

temps de Jesús, el rei era una cosa així. 

• I els que coneixem Jesús, avui, volem recordar que per a nosaltres ell és algú important, 

molt important. Jesús és el nostre rei. 

• Moltes persones li preguntaven coses, però no tothom entenia Jesús. Nosaltres sí que 

l’entenem una mica i volem entendre’l més. Ell era molt diferent dels reis d’aquella època. 

Parlava d’un regne d’amor. ¿Un regne d’amor? I, per a què serviria això en la casa d’un 

rei? Però ho deia amb tanta força que, al final, fins i tot Pilat, el governador, el va creure. 

• Si t’agrada dibuixar, ara busca un full de paper, un llapis i una goma d’esborrar. Si no, 

prepara la imaginació... 

(una mica de silenci…) 

• Segur que algunes vegades has dibuixat un rei, amb tot el que cal per reconèixer-lo bé. Si 

no, avui és un bon dia per fer-ho. 

• Dibuixa una persona, home o dona, com prefereixis. No dibuixis adornaments, només la 

cara, el cos i alguna mena de roba. 

(silenci) 

• Ja està? Afegeix-li ara el que et sembla que necessita un rei o una reina, d’ara o dels temps 

de Jesús. Si comences pel cap, potser una corona o joies... A la roba, un vestit elegant, or 

o teles cares; sabates amb adornaments... 



 
 

 

 
 

Repetim: 
 
Vull, Jesús, semblar-me a tu.     Vull, Jesús, semblar-me a tu.  
No vull ser com un rei ple de joies;    No vull ser com un rei ple de joies; 
ni desitjar que m’aplaudeixin només a mi;   ni desitjar que m’aplaudeixin... 
ni creure’m gaire important.     ni creure’m gaire important. 
Vull donar gràcies per tot allò de bo que em rodeja.       Vull donar gràcies per tot... 
Vull, Jesús, ser generós      Vull, Jesús, ser generós  
i que el teu regne d’amor m’importi també a mi.           i que el teu regne d’amor... 
  

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant, 
com era al principi,  
ara i sempre, 
i pels segles dels segles. 
Amén. 

Agraïm, per acabar, la bona feina feta per Anna Alegre, Joan 
de Abadal, Aleix Lanuza, i Lily Rosa-Medina, de Jesuïtes Casp - 

Sagrat Cor de Jesús,  que han posat la veu en off al projecte. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

És tan a prop meu 
(Luis Alfredo)  

 
És tan a prop meu, és tan a prop meu 

que fins i tot el puc tocar: Jesús és aquí.́ 
 

No busqueu a Déu en les estrelles 
ni el busqueu en els plecs de la mà. 
Molt a prop el tens, un xic amagat; 

Ell t’espera en el teu germà̀. 
 

 
 
 
 

El mateix Jesús que ara se’ns dona 
t’espera entre la multitud, 

en el marginat, en l’home aturat, 
en pobles sencers que hem oblidat. 

 
Ell és qui t’espera cada dia 

al carrer, a casa, en el treball; 
en el qui pateix, en aquell malalt 

en el jove que tens al davant. 

 
 

• Mira’l bé. Ara intenta imaginar-te Jesús vestit així. 

• ¿No és veritat que Jesús ens ha dit ben clarament que ell no necessita joies, ni or, ni tan 

sols tenir moltes coses?  

• Llavors, pensa com seria Jesús. Esborra-li a aquest rei aquelles coses que li sobrarien a 

Jesús; quines són? 

• Ell seria més senzill perquè es preocuparia més per la gent i per escoltar Déu, per ser bon 

amic, veí, fill o  germà. I per tantes coses boniques que ens rodegen; i totes són de Déu. 


