
LECTURES  
DIUMENGE 22/11/2015 

JESUCRIST REI DE TOT EL MÓN. CICLE B.  

1ª LECTURA (Daniel 7,13-14) 
Tot mirant aquella visió de nit,  
vaig veure venir enmig dels núvols del cel  
com un Fill d’home,  
s’acostà al vell venerable,  
el presentaren davant d’ell  
i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa,  
i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge.  
La seva sobirania és eterna, no passarà mai,  
la seva reialesa no decaurà. 

2ª LECTURA (Apocalipsi 1,5-8) 

Jesucrist és el testimoni fidel,  
el primer ressuscitat d’entre els morts,  
el sobirà dels reis de la terra. 

Ell ens estima i ens ha alliberat dels nostres pecats  
amb la seva sang  
per fer de nosaltres una casa reial,  
uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare;  
que li sigui donada la glòria i el poder  
pels segles dels segles. Amén.  

Mireu, ve sobre els núvols,  
i tothom el veurà amb els propis ulls,  
fins aquells que el van traspassar,  
i totes les famílies de la terra es lamentaran per ell.  
Sí, amén. 

Jo sóc l’Alfa, la primera lletra de l’alfabet,  
i l’Omega, que és la darrera,  
diu el Senyor Déu, el qui és, el qui era i el qui ha de venir,  
el Déu de l’univers. 

EVANGELI (Joan 18,33b-37) 

En aquell temps, Pilat digué a Jesús:  
–«Ets tu el rei dels jueus?»  

Jesús contestà: 
–«Surt de vós això que em pregunteu, 
o són d’altres els qui us ho han dit de mi?»  

Respongué Pilat:  
–«Jo, no sóc pas jueu. 
És el teu poble i els mateixos grans sacerdots 
els qui t’han entregat a les meves mans. 
He de saber què has fet.»  

Jesús respongué:  
–«La meva reialesa no és cosa d’aquest món. 
Si fos d’aquest món, 
els meus homes haurien lluitat 
perquè jo no fos entregat als jueus. 
I és que la meva reialesa no és d’aquí.»  

Pilat digué:  
–«Per tant, vols dir que ets rei.»  

Jesús contestà:  
–«Teniu raó: jo sóc rei.  
La meva missió és la de ser un testimoni de la veritat;  
per això he nascut i per això he vingut al món:  
tots els qui són de la veritat escolten la meva veu.» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 29/11/2015 

DIUMENGE IER D’ADVENT. CICLE C.  

1ª LECTURA (Jeremies 33,14-16) 
«Vindran dies, diu l’oracle del Senyor,  
que compliré aquella promesa  
que tinc feta a la casa d’Israel i a la de Judà.  

Aquells dies, aquells temps, faré néixer a David un plançó bo,  
que es comportarà en el país amb justícia i bondat.  

Aquells dies serà salvat el país de Judà  
i viurà confiada la ciutat de Jerusalem.  
I a ell l’anomenaran: El-Senyor-és-el-nostre-bé.». 

2ª LECTURA (1Te 3,12.4,2) 

Germans, que el Senyor faci créixer fins a vessar  
l’amor que us teniu els uns als altres i a tothom,  
tal com nosaltres també us estimem.  
Que ell refermi els vostres cors  
perquè siguin sants i nets de culpa  
davant Déu, el nostre Pare,  
el dia que Jesús, el nostre Senyor, vindrà amb els seus sants.  

I ara, germans,  
volem fer-vos una exhortació i un prec en Jesús, el Senyor.  
Vosaltres vau rebre el nostre ensenyament  
sobre la manera de comportar-vos i d’agradar a Déu;  
ja ho feu, però us demano que avanceu encara més.  
Ja sabeu els preceptes  
que us vam donar de part de Jesús, el Senyor. 

EVANGELI (Lluc 21,25-28.34-36) 

En aquell temps, deia Jesús als deixebles:  
–«Hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles.  
A la terra, les nacions viuran amb l’ai al cor,  
esverades pels bramuls de la mar embravida.  

»La gent perdrà l’alè de por,  
pensant en els desastres que sobrevindran arreu del món,  
perquè fins l’estelada del cel trontollarà.  

»Llavors veuran venir el Fill de l’home sobre un núvol,  
amb poder i amb una gran majestat.  

»Quan tot això comenci a succeir,  
alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats. 

»Estigueu atents sobre vosaltres:  
Que l’excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis  
no afeixugués el vostre cor  
i us trobéssiu a sobre aquell dia de cop i volta,  
perquè vindrà, segur com un llaç, per a tothom,  
sigui on sigui de la terra.  

»Estigueu alerta pregant en tota ocasió  
i demanant que pugueu sortir-vos-en, de tot això  
que ha de succeir,  
i us pugueu mantenir drets davant el Fill de l’home.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
Hem arribat al final de l’Any litúrgic, i el 

Missal ens proposa la festa de Jesucrist, rei de 
tot el món. És una festa instituïda per Pius XI, 
i, en un principi, era celebrada l’últim 
diumenge d’octubre. El concili Vaticà II la va 
posar com a FINAL i RESUM de tot l’any litúrgic. 

El “llenguatge” de la festa en si mateixa, en 
una societat plural com la nostra, és força 
discutible. Sobre aquest punt podeu llegir els 
APUNTS corresponents a l’Any A (Crist Rei). 

Fixant-nos en el text evangèlic que hem 
llegit, veiem que s’hi usa la paraula “rei” amb 
dos significats diferents. Hi ha els reis  “segons 
aquest món” i els reis “segons la Veritat”. Els 
reis segons aquest món necessiten soldats, i 
súbdits que els defensin i els sostinguin. De fet, 
són com “reis de mentida”. No són reis; són 
només persones usades per fer de reis. 

En canvi Jesús és “rei de Veritat”. Però d’això 
només se n’adonen i se’n beneficien els 
buscadors i seguidors de la Veritat. 
Però, què és la Veritat? 

Aquesta és la rèplica que fa Pilat (no recollida 
en el Missal, avui) sense esperar resposta. Però 
aquesta és la pregunta decisiva, perquè la 
nostra vida entera depèn de la resposta que hi 
donem. Què és la veritat? 

MISSATGE
Hi ha una veritat sobre l’Home: aquella que 

hem anat descobrint, gustant i celebrant 
durant tot l’any litúrgic, any rere any, i que pot 
tenir diferents formulacions. Diumenge passat 
la contemplàvem en forma de “fill de l’Home 
que arriba sobre els núvols amb gran poder i 
majestat”. És la veritat que ens fa adonar de 
que, amb relacions mútues de fraternitat i de 
servei, hem estat cridats a ser reis de la 
creació, associats a l’obra d’amor iniciada per 
Déu. Aquesta és la Veritat. Jesús (L’Home) és 
“rei de la Creació”, sense súbdits, i amb una 
meravellosa missió: ser testimonis d’aquesta 
Veritat. Com Jesús, cada ésser humà pot dir:  
“Per a això he nascut i per a això estic al món”. 

RESPOSTA
Avui aquesta expressió “l’Home, rei de la 

Creació” s’ha tornat sospitosa a causa de la 
destrossa que hem fet i estem fent en el nostre 
“regne”. Són massa els qui entenen “reis de la 
Creació”  com si volgués dir poder ser “amos i 
explotadors” dels altres i de la natura. 

Realment, com a reis de la Creació, una gran 
majoria de nosaltres mereix un suspens total i 
absolut. Potser tindran raó aquells que volen 
desposseir l’Home d’aquest títol que hem 
deshonrat. 

Però és evident que, amb títol o sense, 
actualment l’espècie humana té a les seves 
mans, en bona i creixent mesura, el destí de la 
Terra i dels vivents que l’habitem. 

Amb títol o sense, és absolutament necessari 
i urgent ocupar-se en salvar el Planeta. Ho 
hem de fer per fidelitat a la missió rebuda, i 
també per nosaltres mateixos. El nostre 
Planeta no és només com un magatzem que 
som capaços de “saquejar”, sinó també el 
vaixell que ens sosté i ens alimenta. 

Sembla clar que, almenys avui dia, no pot 
haver-hi una autèntica resposta que no sigui a 
la vegada una resposta ecològica. 

En aquest sentit, podria ser interessant llegir 
la famosa resposta del líder indi Seattle al 
president dels Estats Units (que reprodueixo en 
el meu blog). Últimament també el papa 
Francesc, en la seva encíclica sobre l’Ecologia, 
ens urgeix a prendre consciència de la greu 
situació en què ens trobem 

PREGUNTES per al diàleg
1. En una societat religiosament plural, us 

sembla coherent amb el Missatge evangèlic 
parlar de “Jesucrist, rei de tot el món”? 

2. Actualment, i en la vostra opinió, quina 
relació i quins vincles hi ha entre fe i 
ecologia? 

3. Què estaríeu disposats a fer, individualment 
i com a comunitat, per “salvar-nos amb el 
planeta”, com diu l’Agenda llatinoamericana 
mundial del 2010? 

Mossèn Pere Torras 

http://iesusnazarenusrexiudaeorum.blogspot.com.es/2011/11/reflexiones-dominicales-fiesta-de.html


Paraules i Parauletes 
JESUCRIST REI DE TOT EL MÓN. CICLE B.  

“REI”. 

67.  Rei.  (Pilat digué a Jesús: «Ets tu el rei dels jueus?»). 
Un dels atributs més curiosos i sorprenents que els Evangelis apliquen a Jesús és el títol de “rei”. És 

sorprenent perquè, si algú hagués dit als companys del fuster de Natzaret que aquell Jesús que jugava i 
treballava amb ells era “rei”, tots s’haurien posat a riure i s’ho haurien pres com una broma. 

No obstant els Evangelis afirmen i repeteixen de diferents maneres la reialesa de Jesús. Ja els Mags 
vinguts d’Orient es presenten a Jerusalem preguntant pel “rei dels Jueus que acaba de néixer” (Mateu 
2:2). 

Diríem que els Evangelis anomenen Jesús “rei” per exigències del guió. Ells s’oposen a presentar Jesús 
com un personatge singular que apareix de cop i volta a Palestina. No. Ells volen deixar ben clar que Jesús 
és com cada un dels humans: fill de l’Home, fill de la Humanitat, fill de tota la Història humana impulsada 
per l’Esperit, i subjecta a les múltiples desviacions que hi ha introduït la llibertat . Com cada un dels 
humans, Jesús és també fill d’un Poble. D’un Poble que, com tantíssims d’altres Pobles, ha transcorregut 
la major part de la seva història sotmès a altres Pobles; i que, com tots els Pobles sotmesos, ha sospirat 
sempre per conquerir la seva llibertat i independència. I també, com tots els Pobles sotmesos, ha posat 
les seves esperances en un rei futur, poderós i just, que els alliberés de l’esclavatge. L’esperança de tenir 
un rei propi era i és compartida per tots els Pobles sotmesos. En el llenguatge actual parlaríem de 
l’esperança de ser un Estat independent i reconegut. Però, en aquell temps, parlaven de reis. 

Però els Evangelis van més enllà. La Història és cruel amb els febles. En el nostre món (en els regnes 
d’aquest món), els febles són esclavitzats encara que tinguin un rei propi. És la trista experiència que 
havia fet també el Poble de Jesús. Després de sortir del País on havien estat esclaus, la majoria 
continuaven dominats, ara pels seus propis jerarques. 

Presentant-nos Jesús com a “rei”, els Evangelis ens volen dir que l’esperança dels “els febles” no 
quedarà decebuda. Jesús és rei, perquè l’Home és rei. Però “no pas com els d’aquest món”. 

Els reis d’aquest món s’imposen, i es mantenen a través d’estructures de domini que ells mateixos han 
creat. Els “pobres” hi són dominats tant si el rei és propi o aliè. 

La llibertat que desitja el cor humà només és possible en una altra classe de “regne”. Els Evangelis 
parlen de Regne de Déu o Regne dels cels. Aquest Regne “inaugurat” per Jesús no s’imposa ni crea 
estructures de domini. És un Regne de servei mutu, fet des d’una llibertat generosa. 

El tron d’aquest nou rei és la Creu, convertida en nou Arbre de la Vida. Els quatre Evangelis ens 
presenten la crucifixió com un gran espectacle. Un espectacle ambivalent: a la Creu mor el “rei poderós” 
que els esclavitzats han refusat perquè el veien sense Poder, i hi és enlairat (entronitzat) l’Home que dóna 
la vida. 

És significatiu el llenguatge dels Evangelis quan insisteixen en el verb “entregar”. Jesús, que per 
naixement pertany al Poble Jueu, és “entregat” per a tots els homes (>> Trair). 

El nou Regne és universal, obert a tothom qui accepti ser humà i posar la seva vida al servei de la 
humanització. 

Avui, el llenguatge de “Jesús rei” està del tot desfasat. Però el seu missatge continua essent font 
d’esperança per a tots els oprimits.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1111&select=2
http://torrasblog.blogspot.com.es/2015/08/diumenge-20e-b-trair.html


EXAMEN DAVANT EL TESTIMONI DE LA VERITAT 

He vingut al món per donar testimoni de la veritat. 
Dins el procés en què es decidirà l'execució de Jesús, l'evangeli de Joan ofereix 

un sorprenent diàleg privat entre Pilat, representant de l'imperi més poderós de 
la Terra i Jesús, un reu lligat de mans que es presenta com a testimoni de la 
veritat. 

Precisament, Pilat vol, pel que sembla, saber la veritat que es tanca en aquell 
estrany personatge que té davant del seu tron: «¿Ets tu el rei dels jueus?» Jesús 
respondrà exposant la seva veritat en dues afirmacions fonamentals. 

«La meva reialesa no és cosa d’aquest món». Jesús no és rei a l'estil que Pilat 
pot imaginar. No pretén ocupar el tron d'Israel ni disputar a Tiberi el seu poder 
imperial. Jesús no pertany a aquest sistema en què es mou el prefecte de Roma, 
sostingut per la injustícia i la mentida. No es recolza en la força de les armes. Té 
un fonament completament diferent. La seva reialesa prové de l'amor de Déu al 
món. 

Però afegeix a continuació una cosa molt important: «Sóc rei ... i he vingut al 
món per donar testimoni de la veritat» És en aquest món on vol exercir la seva 
reialesa, però d'una forma sorprenent. No ve a governar com Tiberi sinó a ser 
«testimoni de la veritat» introduint l'amor i la justícia de Déu en la història 
humana. 

Aquesta veritat que Jesús porta en ell no és una doctrina teòrica. És una crida 
que pot transformar la vida de les persones. Ho havia dit Jesús: «Si us manteniu 
ferms en la meva paraula ... coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures». Ser 
fidels a l'Evangeli de Jesús és una experiència única ja que porta a conèixer una 
veritat alliberadora, capaç de fer la nostra vida més humana. 

Jesucrist és l'única veritat de la que ens està permès viure els cristians. ¿No 
necessitem a l'Església de Jesús fer un examen de consciència col·lectiu davant el 
"Testimoni de la Veritat”? Gosar discernir amb humilitat què hi ha de veritat i què 
hi ha de mentida en el nostre seguiment a Jesús? On hi ha veritat alliberadora i 
on mentida que ens esclavitza? ¿No necessitem caminar cap a majors nivells de 
veritat humana i evangèlica en les nostres vides, les nostres comunitats i les 
nostres institucions? 

José Antonio Pagola 








