
La Bona Nova



    El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat Natzaret, a una noia 
verge, unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David. 
La noia es deia Maria.  L’àngel entrà a trobar-la i li digué: --Déu te guard, plena de la gràcia del 
Senyor! Ell és amb tu.  Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava 
així.  L’àngel li digué: --No tinguis por, Maria. Déu t’ha concedit la seva gràcia.  Tindràs un fill i 
li posaràs el nom de Jesús.  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. Maria preguntà a l’àngel: --Com podrà ser això, si jo sóc verge?  L’àngel li respongué: 
--L’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això 
el fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva parenta, ha 
concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes,  
perquè per a Déu no hi ha res impossible.  Maria va dir: --Sóc l’esclava del Senyor: que es 
compleixin en mi les teves paraules.  I l’àngel es va retirar.                              Lluc 1:26-33 & 38
   Doncs ara el Senyor mateix us donarà un senyal: la noia que ha d’infantar tindrà un fill, i li 
posarà el nom d’Emmanuel (que vol dir: “Déu amb nosaltres”).                      Isaïes 7:14



    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.  Josep havia d’inscriure’s juntament amb Maria, la seva esposa. 
Maria esperava un fill.  Mentre eren allà, se li van complir els dies 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.     Lluc 2:4-7
    Diu el Senyor: «I tu, Betlem Efrata, ets petita per a ser comptada entre 
els clans de Judà, però de tu sortirà el qui ha de governar Israel. Els seus 
orígens vénen d’antic, vénen de l’eternitat.»                              Miquees 5:1



    A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es
 rellevaven per guardar el seu ramat.  Un àngel del Senyor se’ls va aparèixer 
i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt.  Però 
l’àngel els digué: --No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a 
tot el poble una gran alegria:  avui, a la ciutat de David, us ha nascut un 
salvador, que és el Messies, el Senyor.  Això us servirà de senyal: trobareu 
un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora.   I de sobte s’uní a 
l’àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant: --Glòria a 
Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima.         Lluc 2:8-14
    Perquè ens ha nascut un infant, ens ha estat donat un fill que porta a 
l’espatlla la insígnia de sobirà.  Aquest és el seu nom: «Conseller prodigiós», 
«Déu heroi», «Pare per sempre», «Príncep de pau».                    Isaïes 9:5



    Un rebrot naixerà de la soca de Jessè, brotarà un plançó de les seves arrels.  
L’Esperit del Senyor reposarà damunt d’ell: esperit de saviesa i d’enteniment, 
esperit de consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de reverència pel 
Senyor.                                                                                          Isaïes 11:1-2

    L’infant creixia i s’enfortia, ple d’enteniment; i Déu li havia donat el seu 
favor.                                                                                              Lluc 2:40



    Es presentà, doncs, Joan, que batejava en el desert i que predicava un baptisme 
de conversió per al perdó dels pecats.  Anaven a trobar-lo gent d’arreu de Judea i 
tots els habitants de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell 
al riu Jordà.  Joan duia una roba de pèl de camell i portava una pell a la cintura; 
s’alimentava de llagostes i mel boscana.  I predicava així: --Després de mi ve el 
qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li les corretges 
de les sandàlies.  Jo us batejo amb aigua, però ell us batejarà amb l’Esperit Sant.  
Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de Galilea i fou batejat per Joan en 
el Jordà.  I tot seguit, mentre sortia de l’aigua, veié que el cel s’esquinçava i que 
l’Esperit, com un colom, baixava cap a ell.  I una veu digué des del cel: --Tu ets el 
meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut.                                Marc 1:4-11



    Jesús pujà a la muntanya, va cridar els qui va voler, i ells anaren cap 
a Jesús.  En designà dotze, als quals donà el nom d’apòstols, perquè 
estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar,  amb poder de treure 
dimonis.                                                                             Marc 3:13-15



    Hi havia un dels fariseus que es deia Nicodem. Era un dirigent dels jueus.  
Aquest home va anar de nit a trobar Jesús i li digué: --Rabí, sabem que ets un 
mestre enviat per Déu, perquè ningú no podria fer aquests senyals prodigiosos 
que tu fas si Déu no estigués amb ell.  Jesús li respongué: --T’ho ben asseguro: 
ningú no pot veure el Regne de Déu si no neix de dalt.  Li diu Nicodem: --Com 
pot néixer un home que ja és vell? És que pot entrar altra vegada a les entranyes 
de la mare i tornar a néixer?  Jesús respongué: --T’ho ben asseguro: ningú no pot 
entrar al Regne de Déu si no neix de l’aigua i de l’Esperit.  De la carn en neix 
carn, de l’Esperit en neix Esperit.                                                  Joan 3:1-6

    Desfeu-vos de totes les vostres infidelitats, renoveu el vostre cor i el vostre 
esperit.                                                                                            Ezequiel 18:31



Després Jesús se n’anà 
en un poble anomenat Naïm. 
L’acompanyaven els seus deixebles i molta gent. 
Quan s’acostava a l’entrada del poble, duien a 
enterrar un mort, fill únic d’una dona que era viuda. 
Molta gent del poble acompanyava la mare.  
Així que el Senyor la va veure, se’n va compadir i li digué: --No ploris.
Després s’acostà al fèretre i el va tocar. Els qui el portaven s’aturaren. Ell 
digué: --Jove, aixeca’t.  El mort va incorporar-se i començà a parlar. I Jesús 
el va donar a la seva mare.  Tothom va quedar esglaiat i glorificaven Déu 
dient: --Un gran profeta ha sorgit entre nosaltres. I també: --Déu ha visitat 
el seu poble.                                                                               Lluc 7:11-16



   Llavors Jesús alçà els ulls i, en veure la gran gentada que arribava al lloc on era, digué a 
Felip: --On comprarem pa perquè puguin menjar tots aquests?  De fet, ho preguntava per 
posar a prova Felip, perquè ja sabia què volia fer. Felip li va respondre: --Ni amb dos-cents 
denaris no n’hi hauria prou per a donar un tros de pa a cadascú.  Un dels deixebles, 
Andreu, el germà de Simó Pere, li diu: --Aquí hi ha un noiet que té cinc pans d’ordi i dos 
peixos; però què és això per a tanta gent?
    Jesús digué: --Feu seure tothom. En aquell indret hi havia molta herba i s’hi assegueren; 
només d’homes, eren uns cinc mil.  Llavors Jesús prengué els pans, digué l’acció de grà-
cies i els repartí a la gent asseguda, tants com en volgueren, i igualment repartí el peix. 
 Quan tothom va quedar satisfet, va dir als seus deixebles: --Recolliu els bocins que han 
sobrat, perquè no es perdi res.  Ells els van recollir i amb els bocins d’aquells cinc pans 
d’ordi ompliren dotze cistelles: eren les sobres després d’haver menjat.  Quan la gent veié 
el senyal prodigiós que ell havia fet, començaren a dir: --Realment, aquest és el profeta 
que havia de venir al món.                                                                                   Joan 6:5-14



    Al capvespre, els seus deixebles van baixar al llac  i s’embarcaren en 
direcció a Cafarnaüm, a l’altra riba. Ja s’havia fet fosc i Jesús encara no 
s’havia reunit amb ells;  a més, com que el vent bufava fort, el llac s’anava 
encrespant.  Quan havien remat unes dues o tres milles, van veure que Jesús 
s’acostava a la barca caminant sobre l’aigua, i es van esglaiar.  Ell els diu:
--Sóc jo, no tingueu por.
    Volien fer-lo pujar a la barca, però tot seguit la barca tocà terra al lloc on 
anaven.                                                                            Joan 6:16-21



    Alguns presentaven a Jesús uns infants perquè els imposés les 
mans, però els deixebles els renyaven.  En veure-ho, Jesús es va 
indignar i els digué: --Deixeu que els infants vinguin a mi. No els 
ho impediu, perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells.  Us ho 
asseguro: qui no aculli el Regne de Déu com l’acull un infant, no hi 
entrarà pas.   I els prenia en braços i els beneïa tot imposant-los les 
mans.                                                                          Marc 10:13-16



    Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dóna la vida per les seves 
ovelles.       Joan 10:11
    Les meves ovelles escolten la meva veu. Jo les conec, i elles em 
segueixen. Jo els dono vida eterna: mai no es perdran, i ningú no me 
les arrencarà de les mans.                                        Joan 10:27-28 



    Llavors els grans sacerdots i els fariseus van reunir el Sanedrí i es pregun-
taven: --Què podem fer? Aquest home fa molts senyals prodigiosos.  Si el 
deixem continuar, tothom creurà en ell, vindran els romans i destruiran el 
nostre lloc sant i el nostre poble.   Però un d’ells, Caifàs, que aquell any era el 
gran sacerdot, els digué: --Vosaltres no enteneu res.  ¿No us adoneu que val 
més que un sol home mori pel poble, i no pas que es perdi tot el poble?
    Això, Caifàs no ho va dir pel seu compte. Era gran sacerdot, aquell any, i 
per això va poder profetitzar que Jesús havia de morir pel poble.  I no tan sols 
pel poble, sinó també per reunir els fills de Déu dispersos.  Així, doncs, aquell 
dia van decidir que el matarien.                                                  Joan 11:47-53



    Arribat el capvespre, Jesús es posà a taula amb els Dotze.  Mentre 
sopaven, digué: --Us ho asseguro: un de vosaltres em trairà.  Molt 
entristits, li anaven preguntant, l’un rere l’altre: --¿No sóc pas jo, 
Senyor?  Jesús respongué: --Un que suca amb mi al mateix plat és 
el qui em trairà.                                                         Mateu 26:20-23



El Rei  
dels  
jueus

    En portaven també dos més, que eren criminals, per executar-los amb ell.  Quan 
arribaren a l’indret anomenat la Calavera, hi van crucificar Jesús amb els criminals, 
l’un a la dreta i l’altre a l’esquerra.  Jesús deia: --Pare, perdona’ls, que no saben el 
que fan.  Després es repartiren els seus vestits i se’ls jugaren als daus.  El poble era 
allà mirant-ho, però les autoritats se’n reien dient: --Ell que va salvar-ne d’altres, 
que se salvi a si mateix, si és el Messies de Déu, l’Elegit!                Lluc 23:32-33

    Perquè s’ha despullat de la pròpia vida fins a la mort i ha estat comptat entre els 
malfactors.  Ell ha portat damunt seu els pecats de tots i ha intercedit per les seves 
infidelitats.»                                                                                       Isaïes 53:12

    Un dels criminals penjats a la creu l’injuriava dient: --¿No ets el Messies? Doncs 
salva’t a tu mateix i a nosaltres!  Però l’altre, renyant-lo, li respongué:  --¿Tu 
tampoc no tens temor de Déu, tu que sofreixes la mateixa pena?  I nosaltres la 
sofrim justament, perquè rebem el que mereixen els nostres actes, però aquest no 
ha fet res de mal.  I deia: --Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu Regne.  Jesús 
li digué: --T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís.                   Lluc 23:39-43



El Rei  
dels  
jueus

    Era ja cap al migdia quan es va estendre per tota la terra una foscor que va 
durar fins a les tres de la tarda: el sol s’havia amagat. Llavors la cortina del 
santuari s’esquinçà pel mig.  Jesús va cridar amb tota la força: --Pare, confio 
el meu alè a les teves mans.  I havent dit això, va expirar.  
    Quan el centurió veié el que havia passat, donava glòria a Déu i deia:
--Realment, aquest home era innocent.                                      Lluc 23:44-47
    »Aquell dia, apagaré el sol al mig del cel, en ple dia s’enfosquirà la terra.
Ho dic jo, el Senyor.                                                                   Amos 8:9



    Arribat el capvespre, vingué un home ric d’Arimatea, que es deia Josep i 
era també deixeble de Jesús.  Aquest anà a trobar Pilat per demanar-li el cos 
de Jesús, i Pilat va manar que l’hi donessin.   Josep prengué el cos, 
l’embolcallà amb un llençol per estrenar  i el va dipositar en un sepulcre 
nou, que ell s’havia fet tallar a la roca. Després va fer rodolar una gran 
pedra a l’entrada del sepulcre i se n’anà.  També eren allà Maria Magdalena 
i l’altra Maria, assegudes enfront del sepulcre.                      Mateu 27:57-61

    L’han sepultat amb els malfactors, l’han enterrat entre els opulents, a ell 
que no obrava amb violència ni tenia mai als llavis la perfídia.  Isaïes 53:9



    El diumenge, molt de matí, les dones arribaren al sepulcre portant els olis 
aromàtics que havien preparat  i van trobar que la pedra havia estat apartada 
del sepulcre.  Hi van entrar, però no hi trobaren el cos de Jesús, el Senyor.  
Estaven del tot perplexes sobre què havia passat, quan se’ls van presentar 
dos homes amb vestits resplendents.  Esglaiades, van abaixar el rostre, i ells 
els digueren: --Per què busqueu entre els morts aquell qui viu?  No és aquí: 
ha ressuscitat. Recordeu què us va dir quan encara era a Galilea:  “Cal que 
el Fill de l’home sigui entregat a les mans dels pecadors, que sigui crucificat 
i que ressusciti el tercer dia.”  
    Elles van recordar aquestes paraules de Jesús.                       Lluc 24:1-8



    Llavors mateix es van aixecar de taula i se’n tornaren a 
Jerusalem. Allí van trobar reunits els Onze i els qui eren amb 
ells,  que els van dir: --Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha 
aparegut a Simó!  També ells contaven el que havia passat pel 
camí i com l’havien reconegut quan partia el pa.  Mentre 
parlaven d’això, Jesús es presentà enmig d’ells i els va dir: 
--Pau a vosaltres.  Ells, esglaiats i plens de por, es pensaven que 
veien un esperit.  Jesús els digué: --Per què us alarmeu? Per què 
us vénen al cor aquests dubtes?  Mireu-me les mans i els peus: 
sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu. Els esperits no tenen carn i 
ossos, com veieu que jo tinc.  I mentre deia això els va mostrar 
les mans i els peus.                                               Lluc 24:33-40

    No abandonaràs la meva vida enmig dels morts ni deixaràs caure a la 
fossa el qui t’estima.                                                                  Salms 16:10



    Els digué: --Així ho diu l’Escriptura: El Messies ha de patir i ha de 
ressuscitar el tercer dia d’entre els morts,  i cal predicar en nom d’ell a 
tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, començant per 
Jerusalem.  Vosaltres en sou testimonis.                          Lluc 24:46-48
   Després se’ls endugué fora de la ciutat fins a prop de Betània, alçà les 
mans i els va beneir.  I mentre els beneïa, es va separar d’ells i fou endut 
cap al cel.                                                                         Lluc 24:50-51



AW

Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es 
perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna.  Déu no 
ha enviat el seu Fill al món perquè el món fos condemnat, sinó per 
salvar-lo per mitjà d’ell.  Els qui creuen en ell no són condemnats, 
però els qui no creuen ja han estat condemnats, perquè no han cregut 
en el nom del Fill únic de Déu.                                  Joan 3:16-18

Jesús li respon: --Jo sóc el camí, la veritat i la vida.  Ningú no arriba 
al Pare si no és per mi.                                               Joan 14:6

Jesús va fer en presència dels seus deixebles molts altres senyals 
prodigiosos que no es troben escrits en aquest llibre.  Els que hi ha 
aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill 
de Déu, i, creient, tingueu vida en el seu nom.          Joan 20:30-31

Si afirmàvem que no tenim pecat, ens enganyaríem a nosaltres 
mateixos, i la veritat no estaria en nosaltres.  Però si reconeixem els 
nostres pecats, ell, que és fidel i just, ens els perdonarà i ens purificarà 
de tot mal.      1a Joan 1:8-9

»Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. 
 Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i 
humil de cor, i trobareu el repòs,  perquè el meu jou és suau, i la 
meva càrrega, lleugera.»                                            Mateu 11:28-30

»Jo sóc l’Alfa i l’Omega, el primer i el darrer, el principi i la fi.»  
                                                                                   Apocalipsi 22:13



Té aquesta oració el desig del seu cor?  Si ho fa, faci aquesta oració 
i Crist entrarà a la seva vida segons la seva promesa:

    Senyor, Jesús, m’adono que sóc pecador i que el necessito en la 
meva vida i li dono les gràcies per morir a la creu per treure els meus 
pecats.  Gràcies per perdonar els meus pecats i donar-me vida eter-
na. Els convido a la meva vida com Salvador i Senyor.  Si us plau, 
pren el control de la meva vida.
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