
 
 

 

ANIMACIÓ BÍBLICA 

 

Seguint els passos del diumenge de la Paraula (gener 2021) 

 

 

 

Creem un ambient apropiat per «escoltar» i «escoltar-nos». 

PREGUEM 

Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per 

mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 

 

En el diàleg entre Jesús i Pilat es posa en debat qui 
tindrà l’última paraula en la història. Serà el poder 
corromput, representat per Pilat i l’imperi Romà, 
juntament amb els notables i grans sacerdots? O serà 
aquest Jesús, pobra profeta indefens, defensor de la no-
violència, de la compassió, defensor de la veritat? En 
l’Evangeli de Joan, Jesús és presentat com la veritat 
eterna, com Déu mateix que s’ha encarnat, i que camina 
amb cos i vestits humans.  

L’evangelista conta l’interrogatori de tal manera que ho 
fa amb una certa ironia, o exposant una paradoxa: Pilat 
pregunta què és la veritat, i no se n’adona que la té just 
davant seu. La veritat és l’amor. La veritat és Jesús, 
icona de l’amor del Pare. 

Déu s’amaga en la passió de Jesús, i Jesús continua 
amagat: en les víctimes del terrorisme, entre els 
refugiats, entre els qui passen fam, entre els qui no 
poden arribar a final de mes, als marginats, els malalts. 
També s’amaga en cada un de nosaltres: quan som 
perseguits per la justícia, quan estem necessitats... 
perquè quan compartim la seva passió esdevenim un 
amb ell. 

 

 

 

  

Evangeli de Joan (Jn 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 soc 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 soc 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». 
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Veure el film «El Príncipe y el mendigo», en alguna de les 

seves moltes versions. Si la podeu trobar millor en la versió 

de 1937 de Errol Flynn; i si no, la de 1977 (de Fleischer) 

que es pot trobar per youtube.  

És una adaptació cinematogràfica de la novel·la de Marc 

Twain, “El príncep i el captaire”. Aquesta tracta del príncep 

Eduard, fill d’Enric VIII d’Anglaterra, que coneix un nen 

que se li sembla moltíssim, i que li proposa un joc de 

canviar-se els vestits: el príncep anirà de captaire viatjant 

per tot el seu regne, mentre que el captaire estarà al palau 

reial. El veritable príncep, vestit de captaire veu el país com 

realment és, com els comtes i amics de la cort són injustos 

amb els pobres; i quan indignat els planta cara, és bufetejat, 

insultat, escopit i humiliat 

https://www.youtube.com/watch?v=y2p9WaVmgQg 

      

 

 

 

 

 

 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA 
 

Pintura de Nicolai Ge (1890) «Crist i Pilat» 

 

«I, que és la veritat?» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2p9WaVmgQg
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*Tant si treballes aquesta fitxa en GRUP com si ho fas 

INDIVIDUALMENT: Pensa i escriu aquí alguna idea 

significativa del text que et cridi l’atenció. 

 

 

*Et poden ajudar aquestes preguntes: 

 

* En quin sentit podem dir que Jesús és rei? Què vol dir 
que el seu Regne no és d’aquest món. 
 
 
 
 
* Quan Jesús i Pilat discuteixen sobre la “veritat” parlen 
del mateix? La “veritat”, com l’entén Jesús en l’Evangeli 
de Joan,  és un concepte o una persona? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

ANEM AL COR DEL TEXT  MIREM LA VIDA 

A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?  
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona. 

 

Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la teva fe 

i la de l’Església. 

 

 
Tenint en compte l’objectiu diocesà: 

PER CRÉIXER MÉS,  
fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist 

 

*Podríem parlar que Jesús continua amagat, com a rei, en les 

persones que més pateixen? Quines podrien ser aquestes persones? 

 

*Ens hem acostumat que els polítics, la propaganda, la premsa, 

juguin amb la falsedat per aconseguir els seus objectius. Com ho 

hem de valorar des d’una perspectiva cristiana? 

 

*Cal sempre dir la veritat? En quines situacions seria justificat dir 

una mentida? 

 

 

 
PREGA AMB les paraula del Salm 131,2: 

Em mantinc en pau, tinc l’ànima serena;  

com un infant a la falda de la mare,  

com un petit infant se sent la meva ànima. 

 


