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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

L’ANYELL DE DÉU 

per GRISELDA COS I BOADA, 
monja de Sant Pere de les Puel·les 

 
 

Avui se’ns presenta el retrat teològic de Jesús dient: «Aquest és el Fill de 
Déu». És amb aquesta confessió de fe que tancarem el cicle de les epi-

fanies de Crist. I seran el nostre acte de fe, davant de Jesús a qui avui 
contemplem com a Servent i com a Anyell de Déu. El Servent portarà la 
llum de la salvació a tots els pobles. 

La invocació de Jesús com Anyell de Déu la trobem també en el llibre 
de l’Apocalipsi, on Crist és el veritable Anyell pasqual, una gran referèn-
cia a la pasqua antiga, segellada amb la sang de l’anyell com a signe 
d’alliberament i salvació. Jesús, és l’Anyell veritable que «pren damunt 
seu el pecat del món».  

L’expressió «pecat del món» no fa referència a la suma de tots els pe-
cats de la humanitat, sinó a la mentalitat del món que s’oposa al projecte 
de Déu. Un projecte teològic que designa la realitat misteriosa que es 
troba a l’arrel de tot pecat personal i social i que s’equipara al rebuig de la 
llum manifestada en Crist. 

El moment més expressiu és aquell que llegim el Divendres Sant quan 
es diu del futur Messies: «ell portava les nostres malalties, i havia pres 
damunt seu els nostres dolors».  

      * 

L’Església va començar a celebrar el diumenge com el dia en què «la 
comunitat del Senyor» s’aplega per celebrar «el sopar del Senyor», 
abans fins i tot de les festes anuals de Pasqua, de Quaresma, de Nadal o 
d’Advent. El temps Durant l’Any, doncs, va ser la primera cosa que la 
comunitat cristiana va organitzar pel que fa a la vivència de l’any litúrgic. 
Ara anirem aprofundint en la persona de Jesús —qui és, què diu i què 
fa— i haurem d’anar concretant el nostre seguiment i explicitant la fe que 
tenim amb les nostres obres. 

Som cridats i enviats: mots importants de recordar en aquest inici del 
temps litúrgic de Durant l’Any. I no oblidem de contemplar Jesús com 
l’ANYELL DE DÉU: paraules plenes de ressonàncies pasquals i que fo-
ren realitzades en Jesús. 


