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Mc 14, 22-26: L’últim sopar 
 
 22 Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la 

benedicció, el partí i els el donà. I digué: 

--Preneu: això és el meu cos. 

23 Després prengué una copa, digué l'acció de 

gràcies, els la donà i en begueren tots. 24 Els 

digué: 

--Això és la meva sang, la sang de l'aliança, 

vessada per tothom. 25 Us asseguro que ja no 

beuré més del fruit de la vinya fins al dia que begui 

vi nou en el Regne de Déu. 

26 Després de cantar els salms, van sortir cap a la 

muntanya de les Oliveres. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 En aquest fragment apareixen unes de les paraules que més valorem i 
recordem de Jesús: les paraules que va dir als seus deixebles a l’últim 
sopar, i que són repetides a cada celebració de l’eucaristia. Fes silenci, 
medita i contempla amb calma aquestes paraules; repeteix-les en el 
teu interior, deixa que ressonin en tu:  

“Preneu: això és el meu cos.”  
“Això és la meva sang, la sang de l’aliança vessada per tothom.” 

 Pots reflexionar també sobre l’eucaristia: hi participes normalment?, 
què significa per a tu l’eucaristia?, què t’aporta?, què és el que et 
costa? 

 
Per comentar: 

 Com ja hem vist en altres ocasions Jesús no diu només, sinó que 
fa/realitza allò que diu. Si en el darrer fragment ens fixàvem en el 
primer dels manaments; Jesús en l’últim sopar està avançant de 
manera simbòlica el compliment de les seves paraules, del seu 
manament.  

 Jesús està significant amb el pa la seva mort i també la seva 
resurrecció: la mort perquè s’entrega, es fa aliment que es trenca i es 
reparteix per a tots; i la resurrecció perquè com tot aliment, és font de 
vida. 

 Jesús en l’últim sopar està anunciant que ell realitzarà fins a l’extrem 
el manament primer: estima a Déu perquè compleix la seva voluntat, i 
estima als altres, ja que el compliment de la voluntat de Déu és perquè 
tots tinguin vida eterna i plena, sense pecat, sense mal. 
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***NOTA PER L’ACOMPANYANT 

 Podem intentar relacionar el que parlàvem a la sessió anterior sobre 
el primer dels manaments (el manament de l’amor que ens convida a 
viure donant-nos), amb l’eucaristia.  

 Veure si descobrim aquesta relació.  

 L’eucaristia és l’expressió d’aquesta vida entregada, donada. Jesús es 
fa pa, es fa aliment, pels altres.  

 L’eucaristia és important per nosaltres, perquè és l’espai on recordem 
aquesta invitació de Jesús, i on ens alimentem d’ell (amb la Paraula i el 
pa) per seguir vivint essent “aliment” i vida per als altres. 

 
 
 


