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CRIST EN MAJESTAT 

Lluc 1, 32-331 

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. 

 

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. 

 

“IHS NAZARENUS REX IUDEORUM” 

Mateu 27, 37 

Damunt el seu cap havien posat escrita la causa de la seva condemna: «Aquest és Jesús, el rei 

dels jueus.» 

 

                                                           
1 Tots els textos bíblics canònics estan extrets de la Bíblia Catalana Interconfessional. 
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Marc 15, 26 

El rètol on constava la causa de la seva condemna deia això: «El rei dels jueus.» 

 

Lluc 23, 38 

Sobre d'ell hi havia un rètol que deia: «Aquest és el rei dels jueus.» 

 

Joan 19, 19-22 

Pilat va fer escriure un rètol i el feu posar a la creu. Hi havia escrit: «Jesús de Natzaret, el rei 

dels jueus.» Molts dels jueus el van llegir, perquè l'indret on havia estat crucificat Jesús queia 

prop de la ciutat. El rètol era escrit en hebreu, en llatí i en grec. Però els grans sacerdots 

digueren a Pilat:  

--No hi escriguis: "El rei dels jueus." Posa-hi: "Aquest va dir: Jo soc el rei dels jueus."  

Pilat contestà:  

--El que he escrit, ja està escrit. 

 

AGNUS DEI 

Joan 1, 29 

L'endemà, Joan veié que Jesús venia cap a ell, i exclamà:  

--Mireu l'anyell de Déu, el qui treu el pecat del món! 

 

Joan 1, 35-36 

L'endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles i, fixant la mirada 

en Jesús que passava, va exclamar:  

--Mireu l'anyell de Déu! 

 

Apocalipsi 5, 6-14 

Aleshores vaig veure al mig, en el tron, envoltat dels quatre vivents i dels vint-i-quatre 

ancians, un anyell dret, com degollat. Tenia set banyes i set ulls, que són els set esperits de 

Déu, enviats per tota la terra. L'Anyell es va acostar al qui seia al tron i prengué de la seva 

mà dreta aquell document. Així que el prengué, els quatre vivents i els vint-i-quatre ancians 

es van prosternar davant l'Anyell. Cada un tenia una cítara i una copa d'or, plena de 

perfums d'encens, que són les pregàries del poble sant. I entonaven un càntic nou que deia:  

--Ets digne de prendre el document  
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i d'obrir-ne els segells,  

perquè has estat degollat  

i has comprat per a Déu  

amb la teva sang  

gent de tota tribu, llengua,  

poble i nació,  

i n'has fet una casa reial  

i uns sacerdots dedicats al nostre Déu,  

que regnaran a la terra.  

Llavors, en plena visió, vaig sentir les veus d'una multitud d'àngels que envoltaven el tron, 

i les veus dels vivents i dels ancians. Eren milers de milers i miríades de miríades, que 

exclamaven amb veu forta:  

--Digne és l'Anyell  

que ha estat degollat  

de rebre tot poder, riquesa, saviesa,  

força, honor, glòria i lloança.  

Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, totes 

les que hi ha en aquests llocs, que proclamaven:  

--Al qui seu al tron i a l'Anyell  

siguin donats la lloança, l'honor,  

la glòria i el poder  

pels segles dels segles.  

Els quatre vivents responien:  

--Amén.  

I els ancians es van prosternar adorant.  

 

1a Corintis 5, 7 

Netegeu-vos bé del llevat vell i sigueu una pasta nova, vosaltres que no teniu llevat. Perquè 

Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat. 

 

Isaïes 53, 7 

Quan era maltractat,  

s'humiliava i no obria la boca.  

Com els anyells portats a matar  

o les ovelles mentre les esquilen,  

ell callava  

i ni tan sols obria la boca. 


