
Adaptació de l’evangeli de sant Joan 
(Jn 20, 1-9)

Després de la Passió de Jesús, els deixebles i 
les dones que seguien a Jesús estaven tristos i 
abatuts. Maria Magdalena, que seguia amb 
molta fidelitat a Jesús, tenia pressa per 
arribar ben d’hora al lloc on havien enterrat 
Jesús. Necessitava estar a prop seu.

El diumenge Maria Magdalena se’n va anar al 
sepulcre de matí, quan encara era fosc, i va 
veure que la pedra havia estat treta de 
l'entrada del sepulcre. 

Els deixedebles veuen el sepulcre buit



Maria Magdalena es va espantar molt de veure que 
havien obert la tomba de Jesús. Pensava que algú s’hauria 
endut el seu cos i va anar de seguida en busca d’ajuda. Va 
anar a parlar amb Simó Pere i amb Joan (a qui també 
coneixem com “el deixeble que Jesús estimava tant”).

[Maria Magdalena] se'n va corrents a trobar Simó Pere i 
l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu:

«S'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on 
l'han posat.» 

Llavors Pere, amb l'altre deixeble, va sortir cap al 
sepulcre. 

Els deixebles veuen el sepulcre buit



Simó Pere i Joan es van afanyar per arribar de seguida al 
sepulcre:

Corrien tots dos junts, però l'altre deixeble es va avançar i va 
arribar primer al sepulcre, es va ajupir per mirar dintre i va 
veure aplanat el llençol d'amortallar, però no hi va entrar.

Darrere d'ell va arribar Simó Pere, va entrar al sepulcre i va 
veure aplanat el llençol d'amortallar, però el mocador que li 
havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó 
lligat encara al mateix lloc. Llavors va entrar també l'altre 
deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho va veure i 
va creure.

Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les 
Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d'entre els morts.

Els deixebles veuen el sepulcre buit



Et proposem unes idees per treballar l’evangeli d’avui:

1- Com estava la pedra del sepulcre?
2- Quins deixebles van anar al sepulcre?
3- Que va veure el deixeble que havia arribat primer al sepulcre?
4- Quina és la festa més important dels cristians?


