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Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Lluc. 

C. Llavors, Jesús, sortí i se n’anà com de costum, a la muntanya de 
les Oliveres. El seguiren també els seus deixebles.  Arribat al lloc els 
digué: 

+. -«Pregueu Déu que no us deixi caure en la temptació.» 

C. Ell s’allunyà a una distància com la d'un tir de pedra, s'agenollà i 
pregava amb aquestes paraules: 

+. «Pare, si vos ho voleu, allunyeu de mi aquest calze; però que no es 
faci la meva voluntat sinó la vostra.» 

C. Quan s'aixecà de la pregària, se n’anà cap als deixebles i els trobà 
adormits de tristor, i els digué: 

+. -«¿Per què dormiu? Aixequeu-vos i pregueu, que no caigueu en la 
temptació.»  

C. Encara parlava Jesús quan arriba gent;  el qui es deia Judes, un 
dels dotze, els anava al davant i s’acostà a Jesús per besar-lo.  Jesús 
els digué: 

+. - «Judes, amb un bes traeixes el Fill de l'home?» 

C. Els qui anaven amb Jesús quan veieren el que passava digueren: 

S. - «Senyor, ¿ataquem amb l'espasa?» 

C. Però Jesús digué: 

+. «Deixeu-los estar.» 

C. I continuà dient:  

+.- «Heu vingut armats amb espases i garrots, com si jo fos un 
bandoler. Mentre estava amb vosaltres al temple cada dia, no em vau 
tocar mai. Però ara és la vostra hora, ara les tenebres tenen el poder.» 

C. Ells se l'endugueren pres i el portaren al palau del gran sacerdot. 
 
(Breu silenci) Cant SENYOR NO ENS DEIXIS (8) 551 
 

C. Llavors s'alçaren tots i el dugueren a Pilat. I començaren així la 
seva acusació: 

S. «Hem trobat aquest home que subleva el nostre poble, prohibeix 
de pagar tribut al Cèsar, i pretén que és el Messies, el rei.» 

C. Pilat l'interrogà:   

S. -«¿Ets tu el rei dels jueus?»  

C. Ell li respongué:  
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+.- «Sí, teniu raó.» 

C. Pilat digué als grans sacerdots i a la gent: 

S. - «No trobo res en aquest home per a poder-lo inculpar.» 

C. Ells insistien:   

S. - «Somou el poble, escampant les seves doctrines per tot el país 
dels jueus. Havia començat a Galilea i no ha parat fins aquí.»  

C. Però tota la multitud cridà: 

S. - «Mateu-lo, aquest; indulteu-nos Bar-Abàs.» 

C. Bar-Abàs havia estat empresonat amb motiu d’una revolta i d'un 
assassinat que hi havia hagut a la ciutat. Pilat tornà a parlar-los amb 
el desig de deixar lliure Jesús.  Però ells cridaren: 

S. - «Crucifiqueu-lo, crucifiqueu-lo.» 

C. Pilat respongué per tercera vegada: 

S. - «¿Per què? ¿Quin mal ha fet? Jo no trobo que hagi comès res 
que pugui merèixer pena de mort li donaré un càstig per escarmentar-
lo i el deixaré anar.» 

C. Però ells insistien demanant amb grans crits, que el crucifiquessin. 
I s'imposaven a força de cridar.  
Llavors Pilat es decidí a concedir-los allò que demanaven: indultà 
aquell que era a la presó per revolta i assassinat, i entregà Jesús a la 
pena que ells volien. 
 

(Breu silenci) Cant: EL CAMÍ QUE FEU JESÚS (9) 553 

 (drets) 

 

C. Quan se l'enduien, agafaren un tal Simó de Cirena, que venia del 
camp, i li carregaren la creu perquè la portés darrera Jesús.  El seguia 
una gran gentada del poble, i també moltes dones endolades, que el 

planyien.   
En portaven dos més: uns criminals que havien de ser executats amb 
ell. Quan arribaren a l'indret anomenat Gólgota, el crucificaren 
juntament amb els criminals, un a la dreta i un altre a l'esquerra. 
Jesús deia: 

+.- «Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan.» 

C. Es repartiren els seus vestits i se’ls jugaren als daus. La gent s'ho 
estava mirant. Les autoritats deien, rient-se’n: 

S. - «Ell, que en salvava d'altres, que se salvi ell mateix, si és el 
Messies de Déu, l'Elegit.»  
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C. Els soldats també se’n burlaven tot oferint-li vinagre, li deien: 

S. -«Si ets el rei dels jueus, salvat tu mateix.» 

C. Un dels criminals penjats a la creu, també li deia insultant-lo: 

S. -«¿No ets el Messies?  Salva’t a tu mateix i a nosaltres.» 

C. Però l'altre, renyant-lo, li respongué: 

S. -«¿Tu que estàs sofrint la mateixa pena tampoc no tens temor de 
Déu? I nosaltres ens ho mereixíem, perquè estem sofrint el càstig que 
ens correspon pel que hem fet però aquest no ha fet res de mal.»  

C.  I deia:  

S. -«Jesús, recordeu-vos de mi, quan arribeu al vostre Regne.» 

C. Jesús li respongué: 

+. -«T'ho dic amb tota veritat: Avui seràs amb mi al paradís.» 

C. Ja era cap al migdia quan s’estengué per tota la terra una foscor 
fins a mitja tarda: el sol s’havia eclipsat. La cortina que tancava el 
santuari, s'esquinçà per la meitat i Jesús cridà amb tota la força: 

+. -«Pare, confio el meu alè a les vostres mans.» 

C. I havent dit això, expirà. 
 

  (MOMENTS DE SILENCI) 
 

C. El centurió, després de veure el que havia passat, en donava glòria 
a Déu i deia: 

S. -«És veritat: aquest home era innocent.» 

C. I tota la gent que era present en aquell espectacle després de 
contemplar tot el que havia passat se'n tornava donant-se cops al pit. 

Tots els seus coneguts i les dones que l'havien seguit des de Galilea 
es mantenien a distància mirant-s'ho. 
 

Cant: VICTÒRIA TU REGNARÀS (14) 542 


