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Fris del claustre de la catedral de Girona (s. XII-XIII) 

Gènesi 3,1 La serp era el més astut de tots els animals que el Senyor-Déu havia fet. 
Preguntà, doncs, a la dona: «Així, Déu us ha dit que no mengeu dels fruits de cap arbre 
del jardí?»  2 La dona va respondre a la serp: «Podem menjar dels fruits de tots els 
arbres del jardí,  3 però dels fruits de l'arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit que 
no en mengem ni els toquem, perquè moriríem.»  4 La serp li va replicar: «No, no 
moriríeu pas!  5 Déu sap que, si un dia en menjàveu, se us obririen els ulls i seríeu igual 
com déus: coneixeríeu el bé i el mal.»  6 Llavors la dona, veient que el fruit de l'arbre 
era bo per a menjar i feia goig de veure, i que era temptador de tenir aquell 
coneixement, en va collir i en va menjar; i va donar-ne també al seu home, que en 
menjà amb ella.  7 Llavors a tots dos se'ls obriren els ulls i es van adonar que anaven 
nus. Van cosir fulles de figuera i se'n feren faldars.  8 Quan l'home i la dona van sentir 
els passos del Senyor-Déu, que es passejava pel jardí a l'aire fresc de la tarda, es van 
amagar entremig dels arbres del jardí, perquè el Senyor-Déu no els veiés.  9 Però el 
Senyor-Déu cridà l'home i li va dir: «On ets?»  10 Ell li va respondre: «He sentit que et 
passejaves pel jardí i, com que vaig nu, he tingut por i m'he amagat.»  11 El Senyor-Déu 
li replicà: «Qui t'ha fet saber que anaves nu? És que has menjat del fruit de l'arbre que 
jo t'havia prohibit?»  12 L'home va respondre: «La dona que has posat al meu costat 
m'ha ofert el fruit de l'arbre i n'he menjat.»  13 Llavors el Senyor-Déu va dir a la dona: 
«Per què ho has fet, això?» Ella va respondre: «La serp m'ha enganyat i n'he menjat.»  
14 El Senyor-Déu va dir a la serp: «Ja que has fet això, seràs la més maleïda de totes les 
bèsties i de tots els animals feréstecs. T'arrossegaràs damunt el ventre i menjaràs pols 
tota la vida.  15 Posaré enemistat entre tu i la dona, entre el teu llinatge i el seu. Ell 



t'atacarà al cap i tu l'atacaràs al taló.»  16 Després digué a la dona: «Et faré patir les 
grans fatigues de l'embaràs i donaràs a llum enmig de dolors. Desitjaràs el teu home, i 
ell et voldrà dominar.»  17 Després va dir a l'home: «Ja que t'has escoltat la teva dona i 
has menjat el fruit de l'arbre que jo t'havia prohibit, la terra serà maleïda per culpa 
teva: tota la vida passaràs fatigues per treure'n l'aliment.  18 La terra et produirà cards i 
espines, i t'hauràs d'alimentar d'allò que donin els camps.  19 Et guanyaràs el pa amb la 
suor del teu front fins que tornis a la terra d'on vas ser tret: perquè ets pols, i a la pols 
tornaràs.»  20 L'home va donar a la seva dona el nom d'Eva, perquè ella ha estat la 
mare de tots els qui viuen.  21 Llavors el Senyor-Déu va fer túniques de pell i va vestir 
l'home i la dona.  22 Després el Senyor-Déu digué: «L'home s'ha tornat com un de 
nosaltres: ja coneix el bé i el mal! I si ara agafa el fruit de l'arbre de la vida, el cull i en 
menja, viurà per sempre!»  23 Llavors el Senyor-Déu va expulsar l'home del jardí de 
l'Edèn, perquè treballés la terra d'on havia estat tret.  24 Un cop l'hagué expulsat, va 
posar a l'orient de l'Edèn els querubins amb la flama de l'espasa fulgurant per a 
guardar el camí de l'arbre de la vida.   

 

 

Einstein tenia raó: les ones gravitatòries existeixen 

Científics dels Estats Units detecten les ones produïdes pel xoc de dos forats negres. La 
troballa confirma la teoria de la relativitat 

(dijous, 11 de febrer del 2016) 



Salms 19,1 Per al mestre de cor. Salm del recull de David. 2 El cel parla de la glòria de 
Déu, l'estelada anuncia el que han fet les seves mans. 3 Els dies, l'un a l'altre es 
transmeten el missatge, l'una a l'altra se'l revelen les nits. 4 Silenciosament, sense 
paraules, sense que ningú els senti la veu, 5 el seu anunci s'escampa a tota la terra, 
escolten el seu llenguatge fins als límits del món. Déu ha posat en el cel un pavelló per 
al sol, 6 i el sol en surt com un espòs de la cambra; radiant com un atleta que es llança 
a la cursa, 7 surt d'un extrem del cel i volta fins a l'altre; res no s'escapa de la seva 
escalfor. 8 És perfecta la llei del Senyor, l'ànima hi descansa; és ferm el que el Senyor 
disposa, dóna seny als ignorants. 9 Els preceptes del Senyor són planers, omplen el cor 
de goig; els manaments del Senyor són transparents, il·luminen els ulls. 10 Venerar el 
Senyor és cosa santa, es manté per sempre; els determinis del Senyor són ben presos, 
tots són justíssims. 11 Són més desitjables que l'or fi, més que l'or a mans plenes; són 
més dolços que la mel regalimant de la bresca. 12 El teu servent hi troba la claror, és 
molt profitós d'observar-los. 13 Però qui s'adona d'una falta involuntària? Disculpa allò 
que em passa inadvertit! 14 Preserva el teu servent de l'orgull, que no s'apoderi de mi; 
així seré irreprensible, i net d'una gran culpa. 15 Que et complaguin les paraules dels 
meus llavis i que et siguin agradables els pensaments del meu cor, Senyor, penyal meu, 
redemptor meu! 
 

 

Caravaggio 

La Conversione di San Paolo (1600 – 1601) 

Santa Maria del Popolo (Roma) 

Fets 26,1 Agripa s'adreçà a Pau i li digué: «T'és permès d'exposar la teva causa.» Pau 
alçà la mà i va començar la seva defensa:  2 «Em tinc per afortunat, rei Agripa, de 
poder-me defensar avui davant teu de les acusacions dels jueus,  3 sobretot perquè ets 
un bon coneixedor de totes les seves normes i punts controvertits. Et prego, doncs, 
que tinguis la paciència d'escoltar-me.  4 Tots els jueus saben quina ha estat la meva 



vida des de jove, com he viscut des del començament entre els de la meva nació i a 
Jerusalem.  5 Ells em coneixen des de sempre i poden testimoniar, si volen, que jo vivia 
com a fariseu, el grup més estricte de la nostra religió.  6 I si ara m'han portat a judici és 
per l'esperança en la promesa que Déu va fer als nostres pares;  7 és la promesa que les 
nostres dotze tribus esperen d'obtenir donant-li culte nit i dia intensament. Per 
aquesta esperança, oh rei, sóc acusat pels jueus.  8 Per què trobeu increïble que Déu 
ressusciti els morts?  9 Per part meva, havia cregut que tenia el deure de combatre 
amb totes les forces el nom de Jesús de Natzaret.  10 I així vaig fer-ho a Jerusalem: amb 
poders donats pels grans sacerdots, en vaig tancar a la presó molts del poble sant, i 
fins i tot donava el meu vot quan els sentenciaven a mort.  11 I encara, recorrent totes 
les sinagogues, sovint els feia castigar per forçar-los a renegar. La gran ràbia que tenia 
contra ells em portava a perseguir-los fins i tot en les ciutats estrangeres.  12 Així, 
doncs, en una ocasió jo anava a Damasc, amb mandat i plens poders rebuts dels grans 
sacerdots.  13 Cap al migdia, rei Agripa, vaig veure que brillava al voltant meu i dels qui 
m'acompanyaven una llum que venia del cel, més resplendent que el sol.  14 Tots vam 
caure a terra, i jo vaig sentir una veu que em deia en la llengua dels jueus: "Saule, 
Saule, per què em persegueixes? És inútil que tiris guitzes contra l'agulló."  15 Jo vaig 
preguntar: "Qui ets, Senyor?" El Senyor em respongué: "Jo sóc Jesús, el qui tu 
persegueixes.  16 Però aixeca't, posa't dret: m'he aparegut a tu per destinar-te a ser 
servidor i testimoni del que has vist de mi i del que encara et faré veure.  17 Jo ara 
t'allibero del teu poble i de les nacions paganes; a ells t'envio  18 perquè els obris els 
ulls, i passin de les tenebres a la llum, del poder de Satanàs a Déu, i perquè, creient en 
mi, rebin el perdó dels pecats i l'heretat reservada als qui ell ha santificat."  19 
D'aleshores ençà, rei Agripa, no he estat rebel a aquesta visió celestial,  20 sinó que he 
predicat, primer a Damasc i a Jerusalem, després per tot el país dels jueus, i finalment 
als pagans. Els he anunciat que havien de penedir-se i convertir-se a Déu i donar els 
fruits que demana la conversió.  21 Aquest va ser el motiu pel qual els jueus em van 
agafar al temple i volien matar-me.  22 Però, amb l'ajut que he rebut de Déu, em 
mantinc ferm fins al dia d'avui i dono testimoni davant de tothom, petits i grans. Mai 
no he dit res fora d'allò que els profetes i Moisès van anunciar que passaria:  23 que el 
Messies havia de sofrir i que seria el primer de ressuscitar d'entre els morts i portaria 
així la llum tant al poble jueu com a les nacions paganes.»  24 Quan Pau hagué arribat a 
aquest punt de la seva defensa, Festus va cridar: «Pau, ets boig! Tanta lletra et fa 
perdre el cap.»  25 Ell li va respondre: «Jo no sóc boig, il·lustre Festus. Ben al contrari, 
les coses que dic són certes i assenyades.  26 El rei, a qui m'adreço amb tota confiança, 
n'està prou assabentat, i estic convençut que no ignora res de tot això, perquè no és 
pas en un racó de món que aquests fets han succeït.  27 Rei Agripa, creus en els 
profetes? Sé que hi creus!»  28 Agripa respongué a Pau: «Falta ben poc perquè em 
convencis de fer-me cristià!»  29 Pau li replicà: «Tant de bo Déu volgués que, faltant poc 
o faltant molt, no solament tu, sinó també tots els qui avui m'escolteu, arribéssiu a ser 
el que jo sóc, però sense les cadenes que porto!»  30 El rei i el governador es van 
aixecar i també Bernice i els qui seien amb ells.  31 Mentre es retiraven, es deien els uns 
als altres: «Aquest home no ha fet res que mereixi pena de mort o presó.»  32 Agripa va 
dir a Festus: «Si no hagués apel·lat al Cèsar, se'l podria deixar en llibertat.» 



 

Marc Chagall 1887 – 1985 

 Moïse et le buisson ardent 1960-1966 

Musée national du message biblique Marc Chagall (Nice) 

Èxode 3,1 Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot de Madian. Un dia, 
mentre guiava el ramat desert enllà, va arribar a l'Horeb, la muntanya de Déu.  2 Allí se 
li va aparèixer l'àngel del Senyor en una flama enmig d'una bardissa. Moisès va mirar i 
veié que la bardissa cremava però no es consumia.  3 I es va dir: «M'atansaré a 
contemplar aquest espectacle extraordinari: què ho fa que la bardissa no es 
consumeixi?»  4 Quan el Senyor va veure que Moisès s'atansava per mirar, el cridà de 
la bardissa estant: «Moisès, Moisès!» Ell respongué: «Sóc aquí.»  5 Déu li digué: «No 
t'acostis. Treu-te les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat.»  6 I va afegir: «Jo sóc 
el Déu del teu pare, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob.» Moisès es va 
tapar la cara perquè tenia por de mirar Déu.  7 El Senyor li digué: «He vist l'opressió del 
meu poble a Egipte i he sentit com clama per culpa dels seus explotadors. Conec els 
seus sofriments;  8 per això he baixat a alliberar-lo del poder dels egipcis i fer-lo pujar 
des d'Egipte cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel: el país dels 
cananeus, els hitites, els amorreus, els perizites, els hivites i els jebuseus.  9 El clam dels 
israelites ha arribat fins a mi i he vist com els egipcis els oprimeixen.  10 Ara, doncs, jo 
t'envio al faraó; vés-hi i fes sortir d'Egipte els israelites, el meu poble.»  11 Moisès digué 
a Déu: «Qui sóc jo per a anar a trobar el faraó i fer sortir els israelites d'Egipte?»  12 
Déu li va respondre: «Jo sóc amb tu. I perquè vegis que t'envio jo mateix, et dono 
aquest senyal: quan hauràs fet sortir d'Egipte el poble d'Israel, m'adorareu dalt 
d'aquesta muntanya.»  13 Moisès va dir a Déu: «Quan aniré a trobar els israelites i els 
diré: "El Déu dels vostres pares m'envia a vosaltres", si ells em pregunten: "Quin és el 
seu nom?", què els he de respondre?»  14 Llavors Déu digué a Moisès: «Jo sóc el qui 



sóc.» I afegí: «Digues als israelites: "Jo sóc" m'envia a vosaltres.»  15 Després, Déu va 
ordenar a Moisès: «Digues als israelites: "El Senyor, el Déu dels vostres pares, el Déu 
d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob, m'envia a vosaltres." Aquest és el meu 
nom per sempre més; amb aquest nom m'invocaran totes les generacions.  16 Vés a 
reunir els ancians d'Israel i digues-los: "El Senyor, el Déu dels vostres pares, el Déu 
d'Abraham, d'Isaac i de Jacob, se m'ha aparegut i m'ha dit: He decidit d'intervenir a 
favor vostre, perquè he vist com us tracten a Egipte;  17 us trauré de l'opressió d'Egipte 
per portar-vos al país dels cananeus, els hitites, els amorreus, els perizites, els hivites i 
els jebuseus, un país que regalima llet i mel."  18 Els israelites t'escoltaran, i aleshores 
tu i els ancians d'Israel anireu a trobar el rei d'Egipte i li direu: "El Senyor, el Déu dels 
hebreus, se'ns ha aparegut; hem d'anar desert enllà, a una distància de tres dies de 
camí, per oferir sacrificis al Senyor, el nostre Déu."  19 Ja sé que el rei d'Egipte no us 
deixarà sortir si no és per la força;  20 però jo intervindré amb el poder de la meva mà 
contra Egipte realitzant enmig d'ells tota mena de prodigis, i finalment us deixarà 
sortir. 

 

 The Ten Commandments, directed by Cecil B. DeMille 

The parting of the Red Sea. Charlton Heston as Moses 1956 Paramount Pictures  

Èxode 14,1 El Senyor va parlar a Moisès. Li va dir:  2 «Ordena als israelites que tornin 
enrere i acampin enfront de Piahirot, entre Migdol i el mar, davant de Baal-Sefon. 
Acampeu vora el mar.  3 El faraó pensarà que els israelites van perduts pel país i que el 
desert els ha barrat el pas.  4 Jo enduriré el cor del faraó, i sortirà a perseguir-los. 
Llavors manifestaré la meva glòria vencent el faraó i tot el seu exèrcit, i els egipcis 
sabran que jo sóc el Senyor.» Els israelites ho van fer així.  5 El rei d'Egipte va saber que 
els israelites havien fugit. Immediatament, el faraó i els seus cortesans van canviar de 
parer i es digueren: «Què hem fet? Hem deixat sortir Israel, que era esclau nostre!»  6 
El rei d'Egipte es va fer preparar el carro de guerra i s'endugué el seu exèrcit:  7 sis-
cents carros escollits, i tots els altres carros d'Egipte, cada un amb els seus oficials.  8 El 



Senyor va endurir el cor del faraó, rei d'Egipte, que es posà a perseguir els israelites, 
quan ells ja havien sortit protegits per la mà del Senyor.  9 Els egipcis, amb tots els 
cavalls i els carros del faraó, amb els seus guerrers, i tot el seu exèrcit, els van perseguir 
i els aconseguiren a Piahirot, davant de Baal-Sefon, on havien acampat vora el mar.  10 
El faraó s'havia acostat. Els israelites van alçar els ulls i veieren que els egipcis els 
perseguien. Llavors els israelites, esglaiats, van clamar al Senyor,  11 i deien a Moisès: 
«¿No hi havia prou tombes a Egipte, que ens has dut a morir al desert? Per què ens has 
fet sortir d'Egipte?  12 Ja t'ho dèiem quan hi érem: "Deixa'ns servir els egipcis." Més ens 
valia ser esclaus d'ells que no pas morir al desert.»  13 Moisès va respondre al poble: 
«No tingueu por! Aguanteu ferms, que avui veureu com el Senyor us salva. Ara veieu 
els egipcis, però no els tornareu a veure mai més.  14 El Senyor lluitarà a favor vostre: 
no haureu de fer més que mirar.»  15 El Senyor va dir a Moisès: «Per què clames a mi? 
Ordena als israelites que es posin en marxa.  16 I tu alça el teu bastó, estén la mà cap al 
mar i es partirà en dos, perquè els israelites passin a peu eixut pel mig del mar.  17 Jo 
enduriré el cor dels egipcis perquè hi entrin al seu darrere; llavors manifestaré la meva 
glòria vencent el faraó i tot el seu exèrcit, els seus carros i els seus guerrers.  18 I quan 
hauré manifestat la meva glòria vencent el faraó, els seus carros i els seus guerrers, els 
egipcis sabran que jo sóc el Senyor.»  19 L'àngel de Déu, que caminava davant la 
formació d'Israel, es posà a caminar al seu darrere. També s'hi va posar la columna de 
núvol que els anava al davant,  20 i es va situar entre la formació d'Egipte i la d'Israel. Hi 
havia el núvol i la fosca, però el núvol il·luminava la nit. En tota la nit les dues 
formacions no es van acostar l'una a l'altra.  21 Moisès va estendre la mà cap al mar, i el 
Senyor, amb un vent fortíssim de llevant que durà tota la nit, va fer retirar el mar i el 
deixà eixut. Les aigües es van partir,  22 i els israelites van passar a peu eixut pel mig del 
mar, mentre les aigües els feien de muralla a dreta i a esquerra.  23 Els egipcis els van 
perseguir i van penetrar darrere d'ells al mig del mar, amb tots els cavalls del faraó, els 
seus carros i els seus guerrers.  24 A la matinada, el Senyor, des de la columna de foc i 
de núvol, va posar la mirada sobre la formació dels egipcis i va sembrar-hi la confusió:  
25 encallà les rodes dels carros i feia que els costés molt d'avançar. Els egipcis van 
exclamar: «Fugim dels israelites! El Senyor lluita a favor d'ells contra Egipte!»  26 El 
Senyor digué a Moisès: «Estén la mà cap al mar, i que les aigües tornin sobre els 
egipcis, els seus carros i els seus guerrers.»  27 Moisès va estendre la mà cap al mar. En 
fer-se de dia, el mar va tornar al seu lloc, i els egipcis, que fugien, se'l van trobar al 
davant. El Senyor va precipitar els egipcis al mig del mar.  28 Les aigües van tornar i 
cobriren els carros i els guerrers de tot l'exèrcit del faraó que havia entrat al mar 
darrere els israelites. No en va quedar ni un sol home.  29 En canvi, els israelites havien 
caminat per terra eixuta enmig del mar, mentre les aigües els feien de muralla a dreta i 
a esquerra.  30 Aquell dia, el Senyor va salvar Israel de les mans d'Egipte, i els israelites 
veieren els egipcis morts a la vora del mar.  31 Israel va veure com el Senyor havia 
vençut Egipte amb la seva mà poderosa. El poble va sentir un gran respecte pel Senyor, 
i va creure en el Senyor i en Moisès, el seu servent.   



 

Merneptah, or “Israel,” Stela (ca. 1210 BC). Discovered in 1896 in Merneptah's 
mortuary temple in Thebes by Flinders Petrie. 



 



 



 

Gravat del temple de Karnak a Tebes que representa la batalla de Cadeix (1275) que va 
enfrontar els exèrcits del poderós faraó Ramsès II (1279-1212 aC) amb el rei hitita 

Muwatalli 

 

 

 



 

Description de l’Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites 
en Égypte pendant l’expédition de l’armée française, publié par les ordre de sa majesté 

l’empereur Napoléon le Grand 1809-1829 

volum III (Thèbes, Karnak-A. pl. 40) 

 

Còdex de Leningrad (1008-1009) 



Deuteronomi 6:1 - 7:1  Deuteronomi 6:1 Aquests són els manaments, els decrets i les 
prescripcions que el Senyor, el vostre Déu, m'ha encomanat d'ensenyar-vos perquè els 
compliu en el país on entrareu per prendre'n possessió.  2 Venera el Senyor, el teu Déu, 
guardant durant tota la vida els seus decrets i preceptes que jo et dono, tant tu com 
els teus descendents. Així gaudiràs de llarga vida.  3 Escolta, Israel, i mira de posar-los 
en pràctica; així seràs un poble feliç i molt nombrós en un país que regalima llet i mel, 
tal com el Senyor, Déu dels teus pares, et va prometre.  4 ESCOLTA, Israel: el Senyor és 
el nostre Déu, el Senyor és l'ÚNIC.  5 Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb 
tota l'ànima i amb totes les forces.  6 Grava en el teu cor les paraules dels manaments 
que avui et dono.  7 Inculca-les als teus fills; parla'n a casa i tot fent camí, quan te'n 
vagis al llit i quan et llevis.  8 Lliga-te-les a la mà com un distintiu, porta-les com una 
marca entre els ulls.  9 Escriu-les als muntants de la porta de casa teva i dels portals de 
la ciutat.  10 El Senyor, el teu Déu, et farà entrar al país que havia promès als teus 
pares, Abraham, Isaac i Jacob. Hi trobaràs ciutats grans i pròsperes que tu no has 
construït,  11 cases plenes de tota mena de béns que tu no hi has posat, cisternes 
dintre roques que tu no has tallat, vinyes i oliverars que tu no has plantat i que et 
donaran perquè mengis fins a saciar-te.  12 Llavors, guarda't d'oblidar el Senyor que 
t'ha fet sortir del país d'Egipte, la terra on eres esclau.  13 Reverencia el Senyor, el teu 
Déu, adora'l a ell sol i jura només pel seu nom.  14 No aneu darrere altres déus, déus de 
les nacions veïnes,  15 perquè el Senyor, el teu Déu, que és enmig teu, és el Déu-gelós. 
Mira de no enutjar-lo, que et podria fer desaparèixer de la terra.  16 No poseu a prova 
el Senyor, el vostre Déu, com vau fer a Massà.  17 Compliu fidelment els manaments 
del Senyor, el vostre Déu, les normes i els decrets que us ha donat.  18 Fes allò que 
agrada i plau al Senyor. Així seràs feliç i entraràs a prendre possessió del país fèrtil que 
el Senyor va prometre als teus pares.  19 El Senyor apartarà els enemics del teu davant, 
tal com t'ha promès.  20 Quan el dia de demà el teu fill et pregunti: "Què volen dir 
aquestes normes, aquests decrets i aquestes prescripcions que el Senyor, el nostre 
Déu, us ha manat?",  21 tu li respondràs: "Érem esclaus del faraó a Egipte i amb mà 
forta el Senyor ens va fer sortir d'aquell país.  22 Nosaltres mateixos vam veure els 
senyals i prodigis grandiosos i terribles que el Senyor envià contra Egipte, contra el 
faraó i tota la seva família.  23 I a nosaltres ens va fer sortir d'Egipte per conduir-nos al 
país que ara ens dóna i que ja havia promès als nostres pares.  24 El Senyor, doncs, ens 
ha manat de complir tots aquests decrets i de venerar-lo a ell, el nostre Déu; així serem 
feliços per sempre i ell ens conservarà la vida, com ha fet fins avui.  25 Ell serà 
bondadós amb nosaltres, si mirem de posar en pràctica tots aquests manaments a la 
seva presència, tal com ell, el Senyor, el nostre Déu, ens ha manat."   



 

 



 

Les Très Riches Heures du duc de Berry, Musée Condé de Chantilly, germans Limbourg 
(s. XV) 



 

 

Arlene Tilghman 

Joan 2,1 El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de 
Jesús.  2 També hi fou convidat Jesús, juntament amb els seus deixebles.  3 Quan el vi 
s'acabava, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi.»  4 Jesús li respon: «Dona, i jo què hi 
tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora.»  5 La seva mare diu als servidors: 
«Feu tot el que ell us digui.»  6 Hi havia allà sis piques de pedra destinades a les 
pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Tenien una cabuda d'uns cent litres 
cada una.  7 Els diu Jesús: «Ompliu d'aigua aquestes piques.» Ells les ompliren fins dalt.  
8 Llavors els digué: «Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.» Ells li'n portaren.  9 El 



cap de servei tastà aquella aigua convertida en vi. Ell no sabia d'on venia, però els 
servidors sí que ho sabien, perquè ells mateixos l'havien treta. El cap de servei, doncs, 
crida el nuvi  10 i li diu: «Tothom serveix primer els millors vins i, quan els convidats han 
begut molt, serveix els més ordinaris. Però tu has guardat fins ara el vi millor.»  11 Així 
va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. Així manifestà la seva 
glòria, i els seus deixebles van creure en ell.  12 Després d'això va baixar a Cafarnaüm 
amb la seva mare, els seus germans i els seus deixebles, però tan sols s'hi quedaren 
uns quants dies.  13 Era a prop la Pasqua dels jueus, i Jesús va pujar a Jerusalem.  14 En 
el recinte del temple va trobar els venedors de vedells, de moltons i de coloms, i els 
canvistes asseguts als seus llocs.  15 Llavors es va fer un fuet de cordes i els tragué tots 
fora del temple, tant els moltons com els vedells. Va tirar per terra les monedes dels 
canvistes i els va abocar les taules;  16 i digué als venedors de coloms: «Traieu això 
d'aquí! No convertiu en mercat la casa del meu Pare!»  17 Els seus deixebles recordaren 
allò que diu l'Escriptura: El zel del teu temple em consumeix.  18 Llavors els jueus el van 
interrogar: «Amb quin senyal ens demostres que pots obrar així?»  19 Jesús els 
contestà: «Destruïu aquest santuari, i en tres dies l'aixecaré.»  20 Els jueus replicaren: 
«Aquest santuari ha estat construït en quaranta-sis anys, i tu el vols aixecar en tres 
dies?»  21 Però ell es referia al santuari del seu cos.  22 Per això, quan va ressuscitar 
d'entre els morts, els seus deixebles recordaren que havia dit això, i van creure en 
l'Escriptura i en la paraula de Jesús.  23 Mentre era a Jerusalem durant els dies de la 
festa de Pasqua, molts, veient els senyals prodigiosos que feia, van creure en el seu 
nom.  24 Però Jesús no es fiava d'ells, perquè els coneixia tots  25 i no necessitava que 
ningú li digués què són els homes: ell sabia prou què hi ha en el cor de cadascú. 



 

 

La Natività del Cristo (Novgorod 1475) 

Lluc 2,1 Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de 
tot l'imperi.  2 Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de 
Síria.  3 Tothom anava a inscriure's a la seva població d'origen.  4 També Josep va pujar 
de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, 
perquè era de la família i descendència de David.  5 Josep havia d'inscriure's juntament 
amb Maria, la seva esposa. Maria esperava un fill.  6 Mentre eren allà, se li van complir 



els dies  7 i va néixer el seu fill primogènit: ella el va faixar amb bolquers i el posà en 
una menjadora, perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se.  8 A la mateixa 
contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu 
ramat.  9 Un àngel del Senyor se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà de 
llum. Ells es van espantar molt.  10 Però l'àngel els digué: «No tingueu por. Us anuncio 
una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria:  11 avui, a la ciutat de David, 
us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor.  12 Això us servirà de senyal: 
trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora.»  13 I de sobte s'uní a 
l'àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant:  14 «Glòria a Déu a dalt 
del cel, i a la terra pau als homes que ell estima.»  15 Quan els àngels els deixaren i se'n 
tornaren cap al cel, els pastors deien entre ells: «Arribem-nos a Betlem a veure això 
que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber.»  16 Hi anaren, doncs, de pressa i 
trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora.  17 En veure-ho, van contar el 
que els havien anunciat d'aquell infant.  18 Tothom qui ho sentia quedava meravellat 
del que deien els pastors.  19 Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava.  20 
Després els pastors se'n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit: 
tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat. 



 

Beat de Facundus (s. XI) 

foli 117 v 

Apocalipsi 7,1 Després d'això, vaig veure quatre àngels drets als quatre extrems de la 
terra, que retenien els quatre vents perquè no bufessin sobre la terra ni sobre el mar 
ni sobre cap arbre.  2 Vaig veure també un altre àngel que pujava de sol ixent i tenia la 
marca del Déu viu, i va cridar amb veu forta als quatre àngels que havien rebut el 
poder de fer mal a la terra i al mar:  3 «No feu cap mal a la terra ni al mar ni als arbres, 
fins que no haurem marcat al front els servents del nostre Déu.»  4 Llavors vaig sentir el 
nombre dels qui havien estat marcats: eren cent quaranta-quatre mil de totes les 
tribus d'Israel:  5 dotze mil de la tribu de Judà, dotze mil de la tribu de Rubèn, dotze mil 



de la tribu de Gad,  6 dotze mil de la tribu d'Aser, dotze mil de la tribu de Neftalí, dotze 
mil de la tribu de Manassès,  7 dotze mil de la tribu de Simeó, dotze mil de la tribu de 
Leví, dotze mil de la tribu d'Issacar,  8 dotze mil de la tribu de Zabuló, dotze mil de la 
tribu de Josep, dotze mil de la tribu de Benjamí.  9 Després d'això, vaig veure que hi 
havia una multitud tan gran que ningú no l'hauria poguda comptar. Eren gent de totes 
les nacions, tribus, pobles i llengües. S'estaven drets davant el tron i davant l'Anyell, 
vestits de blanc i amb palmes a les mans,  10 i proclamaven amb veu forta: «La salvació 
ve del nostre Déu, que seu al tron, i de l'Anyell.»  11 I tots els àngels que s'estaven drets 
al voltant del tron, dels ancians i dels quatre vivents es van prosternar davant el tron 
amb el front a terra i adoraven Déu  12 dient: «Amén. Lloança, glòria, saviesa, acció de 
gràcies, honor, poder i força al nostre Déu pels segles dels segles. Amén.»  13 Aleshores 
un dels ancians va prendre la paraula i em preguntà: «Aquests que van vestits de 
blanc, qui són i d'on vénen?»  14 Jo li vaig respondre: «Senyor meu, tu ho saps.» Ell em 
digué: «Aquests són els qui vénen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb 
la sang de l'Anyell i els han quedat blancs.  15 Per això estan davant el tron de Déu 
donant-li culte nit i dia dins el seu temple. El qui seu al tron els farà viure en el seu 
tabernacle.  16 Mai més no passaran fam ni set, ni els farà mal el sol ni la xardor,  17 
perquè l'Anyell que està en el tron els pasturarà i els conduirà a les fonts d'aigua viva. I 
Déu eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.» 
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