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Creem un ambient apropiat per «escoltar» i «escoltar-nos». 

PREGUEM 

Us desitjo que rebeu ben abundoses la gràcia i la pau per 

mitjà del coneixement de Déu i de Jesús, nostre Senyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISPOSEM-NOS A ESCOLTAR 

 

Després de fer una defensa aferrissada dels més febles -dones en 

perill de ser rebutjades amb l’acta de divorci (10, 2-12) i nens 

tractats com éssers sense drets (10,13-16)-, del rebuig de la 

riquesa com a fi (10, 17-31) i del tercer anunci de la passió (10, 

32-34), Jesús es troba amb l’agosarada petició dels fills del 

Zebedeu, Jaume i Joan: volen seure en la glòria a la seva dreta i 

esquerra respectivament. «No sabeu què demaneu... » serà la 

resposta. Certament, en el moment de la creu, al costat de Jesús 

no hi haurà més que dos malfactors i això era inimaginable tant 

pels Zebedeus com pels altres deu indignats que també somniaven 

amb els millors llocs de poder. Jesús adreçant-se a tots dotze els 

dona una lliçó magistral sobre l’exercici del poder: no vol que els 

apòstols facin ús de la seva posició de poder com els caps polítics, 

amb domini i opressió, sinó amb la mansuetud del qui serveix, 

perquè l’autèntica importància ve donada quan es prioritza el 

servei per damunt de tot «com el Fill de l'home, que no ha vingut 

a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida com a rescat per 

tothom» (v. 45). El poder, per tant, mai pot estar fonamentat en la 

submissió incondicional d’uns (laics) als altres (jerarquia eclesial) 

sinó en el seguiment de Jesús, Senyor en tant que Servent. Aquest 

seguiment provoca, per un cantó, l’exemplaritat necessària 

generadora de pau i felicitat per tothom i, per l’altre, la sinodalitat 

imprescindible en tota comunitat cristiana. És molt urgent que des 

de l’Església es faci oferiment al nostre món, aclaparat per la 

ceguesa de la opressió i l’abús de poder, de l’autèntic model 

evangèlic d’exercir l’autoritat. És ben significatiu que, 

immediatament després d’aquest fragment, Jesús faci el miracle 

de la guarició del cec de Jericó. 

Evangeli de Marc  (Mc 10, 35-45) 

 Llavors Jaume i Joan, els fills de Zebedeu, s'acosten a Jesús i li 

diuen: «Mestre, voldríem que ens concedissis el que et 

demanarem». Jesús els preguntà: «Què voleu que faci per 

vosaltres? » Ells li respongueren: «Concedeix-nos de seure amb 

tu a la teva glòria l'un a la teva dreta i l'altre a la teva esquerra». 

Jesús els contestà: «No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure la copa 

que jo beuré o ser batejats amb el baptisme amb què jo seré 

batejat? » Ells li respongueren: « Sí que podem». Jesús els digué: 

«Prou que beureu la copa que jo beuré i sereu batejats amb el 

baptisme amb què jo seré batejat; però seure a la meva dreta o a 

la meva esquerra, no soc jo qui ho ha de concedir: hi seuran 

aquells per a qui Déu ho ha preparat». Quan els altres deu ho 

sentiren, es van indignar contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els 

digué: «Ja sabeu que els qui figuren com a governants de les 

nacions les dominen com si en fossin amos, i que els grans 

personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres 

no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que 

es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci 

l'esclau de tots; com el Fill de l'home, que no ha vingut a ser servit, 

sinó a servir i a donar la seva vida com a rescat per tothom». 
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http://www.parroquiavilanova.es/2018/10/ 

Patxi Velasco (Oviedo, 1973) «Fano» 

«No soy un dibujante cristiano, sino un cristiano que dibuja, 

afirma». 

https://www.vidanuevadigital.com/2018/06/16/fano-no-soy-

un-dibujante-cristiano-sino-un-cristiano-que-dibuja/ 

 

 UNA PROPOSTA ARTÍSTICA 
 

 

 

 

 
 

Jesús es troba amb la dona del Zebedeu i els seus dos fills 

Paolo Veronese, pintat el 1565. 

Es troba en el  

Museu de les Belles Arts de Grenoble (França) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veronese-Le-

Christ-rencontrant-la-femme-et-les-fils-de-zebedee_-

_Grenoble.jpg 

http://www.parroquiavilanova.es/2018/10/
https://www.vidanuevadigital.com/2018/06/16/fano-no-soy-un-dibujante-cristiano-sino-un-cristiano-que-dibuja/
https://www.vidanuevadigital.com/2018/06/16/fano-no-soy-un-dibujante-cristiano-sino-un-cristiano-que-dibuja/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veronese-Le-Christ-rencontrant-la-femme-et-les-fils-de-zebedee_-_Grenoble.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veronese-Le-Christ-rencontrant-la-femme-et-les-fils-de-zebedee_-_Grenoble.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veronese-Le-Christ-rencontrant-la-femme-et-les-fils-de-zebedee_-_Grenoble.jpg
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*Tant si treballes aquesta fitxa en GRUP com si ho fas 

INDIVIDUALMENT: Pensa i escriu aquí alguna idea 

significativa del text que et cridi l’atenció. 

 

*Et poden ajudar aquestes preguntes: 

 

* A partir de la lectura del text, quines podrien ser les 
millors maneres de servir la comunitat? 
 
 
 
* Des de la proposta evangèlica, com fer 
complementàries les expressions «importància» i 
«servei»? 
 

 

ANEM AL COR DEL TEXT  MIREM LA VIDA 

A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?  
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona. 

 

Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la teva fe i 

la de l’Església. 

 

 
Tenint en compte l’objectiu diocesà: 

PER CRÉIXER MÉS,  
fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist 

 
*Hauràs sentit l’expressió: «Soc servidor de tots, però criat de 

ningú». Fins a quin punt és evangèlica? 

 

 

 

*Com oferir al nostre món el servei com model convincent d’exercici 

de l’autoritat? 

 

 

PREGA AMB les paraula del Salm 100: 

Serviu el Senyor amb alegria,  

Entreu davant d’ell amb crits d’entusiasme 

Entreu als seus portals donant-li gràcies 

Enaltiu-lo, beneïu el seu nom. 

 


