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CRIST EN MAJESTAT 

Lluc 1, 32-33  1

Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu 
pare. Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi. 

Lluc 21, 27 

Llavors veuran el Fill de l’home venint en un núvol amb gran poder i majestat. 

Marc 13, 26 

Aleshores veuran el Fill de l’home venint entre núvols amb gran poder i majestat. 

 Tots els textos bíblics canònics estan extrets de la Bíblia Catalana Interconfessional.1
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Apocalipsi 4, 1-9 

Després d’això, vaig veure una porta oberta en el cel, i vaig sentir aquella veu semblant al 
toc de trompeta que abans m’havia parlat. Em deia:  

--Puja aquí dalt i et faré conèixer allò que aviat, després d’aquestes coses, s’ha de complir.  

Immediatament, l’Esperit es va apoderar de mi, i vaig veure un tron posat en el cel. Hi seia 
algú que resplendia amb un esclat semblant al del jaspi i la cornalina, i el tron era nimbat 
per un cercle de llum que brillava com la maragda. Al seu voltant hi havia vint-i-quatre 
trons, on seien vint-i-quatre ancians, vestits de blanc i coronats amb corones d’or. El tron 
espurnejava de llampecs, seguits pel retruny de la tronada. Davant el tron cremaven set 
torxes enceses, que són els set esperits de Déu, i per terra s’estenia com un mar de vidre 
semblant al glaç. Als quatre costats del tron hi havia quatre vivents plens d’ulls, que miraven 
endavant i endarrere. El primer vivent era semblant a un lleó; el segon, a un toro; el tercer 
tenia aspecte d’home, i el quart era semblant a una àguila en ple vol. Cada un dels quatre 
vivents tenia sis ales, i estaven plens d’ulls que miraven tot al voltant i cap al tron. Nit i dia 
no paraven de repetir: «Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l’univers, el qui era, el qui és i el qui 
ve.»  

I sempre que aquells vivents glorificaven i honoraven el qui seu al tron i viu pels segles dels 
segles i li donaven gràcies. 

LLUM 

Joan 8, 12 

Jesús els tornà a adreçar la paraula. Els digué:  

--Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la 
llum de la vida. 

Joan 9, 1-5 

  Jesús, tot passant, veié un home que era cec de naixement. Els seus deixebles li van 
preguntar:  

--Rabí, qui va pecar perquè nasqués cec: ell o els seus pares?  

Jesús respongué:  

--No ha estat per cap pecat, ni d’ell ni dels seus pares, sinó perquè es manifestin en ell les 
obres de Déu. Mentre és de dia, nosaltres hem de fer les obres del qui m’ha enviat: però ara 
s’acosta la nit, quan ningú no pot treballar. Mentre sóc al món, sóc la llum del món. 
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