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Mc 8, 31-38: Jesús anuncia la seva mort i resurrecció 
 
31 Llavors començà a instruir-los dient: 

--Cal que el Fill de l'home pateixi molt. Els 

notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei 

l'han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres 

dies ha de ressuscitar. 

32 I els ho deia amb tota claredat. Aleshores Pere, 

prenent-lo a part, es posà a renyar-lo. 33 Però Jesús 

es girà i, davant els deixebles, renyà Pere dient-li: 

--Vés-te'n d'aquí, Satanàs! No veus les coses com 

Déu, sinó com els homes. 

34 Llavors va cridar la gent i els seus deixebles i 

els digué: 

--Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell 

mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi. 

35 Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el 

qui la perdi per mi i per l'evangeli, la salvarà. 

36 Què en treu l'home de guanyar tot el món si 

perd la vida? 37 Què no donaria l'home a canvi de 

la seva vida? 38 Si algú s'avergonyeix de mi i de 

les meves paraules davant aquesta generació 

adúltera i pecadora, també el Fill de l'home 

s'avergonyirà d'ell quan vindrà amb els sants 

àngels en la glòria del seu Pare. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Marca allò que et cridi l’atenció del text, allò amb el que et sentis 
identificat, allò que t’interpel·la, que et parla, que t’interroga, que 
t’incomoda, allò que no comprens. 

 A què creus que et convida personalment Jesús amb les seves paraules? 
A què t’anima?  

 Et proposo que t'aturis en les següents paraules de Jesús, i les llegeixis 
lentament, més d'un cop, i que facis silenci, i estiguis atenta a veure què 
succeeix en el teu interior, a què et mouen aquestes paraules: 

“Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la 
seva creu i que em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida, la 
perdrà, però el qui la perdi per mi i per l'evangeli, la salvarà. Què 
en treu l'home de guanyar tot el món si perd la vida?” 
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Per comentar: Escola de vida de Jesús (1) 

 Si en l'anterior fragment ens fixàvem en els gestos de Jesús, en aquest 
ens fixem en les paraules, concretament en els seus ensenyaments.  

 De nou està mostrant com és el seu messianisme: no triomfalista, com 
esperen els jueus, els homes, Pere; sinó un messies que dins dels 
esquemes de la lògica humana és un perdedor. És el messies que carrega 
amb el patiment i les dificultats, les assumeix i avança amb elles, el 
messies que dóna la vida pels altres. 

 Trobem un altre element característic de l'evangeli de Marc: les 
paradoxes evangèliques. Per  
guanyar la vida, l'has de "perdre", és a dir, entregar-la en favor dels altres. 
Per esdevenir feliç i lliure, has de carregar amb els propis límits, 
dificultats, patiments. Com pot ser això? De nou, com passava en el cas 
dels miracles, entrem en la dimensió del misteri, d'allò que se'ns escapa. 
Però podem intentar esbossar una aproximació, contrastant la nostra 
mirada amb la de Jesús. Això és el que li recrimina Jesús a Pere. Pere té 
una mirada estreta, circumscrita al món i a les seves coses; mentre que 
Jesús té una mirada amplia que abasta tot el que és: la vida, l'existència. 
Ell no està limitat a la lògica del món, veu més enllà i per això pot 
formular aquestes aparents contradiccions. Aquí novament apareix la 
necessitat de la fe: Jesús amb el seu retret a Pere, l'està convidant a 
refiar-se d'ell, que confiï per mitjà de la fe en la seva mirada; i l'obre a 
l'esperança, ja que no tot es limita al que ell veu, ja que la mort no és el 
final. 
 
 


