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Mc 9, 33-37: El més important 
  
33 Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa, els 

preguntà: 

--Què discutíeu pel camí? 

34 Però ells callaven, perquè pel camí havien 

discutit quin d'ells era el més important. 

35 Aleshores s'assegué, va cridar els Dotze i els va 

dir: 

--Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de 

tots i el servidor de tots. 

36 Llavors va agafar un infant, el posà enmig 

d'ells, el prengué en braços i els digué: 

37 --Qui acull un d'aquests infants en nom meu, 

m'acull a mi, i qui m'acull a mi, no m'acull a mi, 

sinó el qui m'ha enviat. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Fes silenci, medita i contempla les següents paraules de Jesús; les pots 
llegir diverses vegades, repetir en el teu interior, i estigues atenta per 
esbrinar a quins pensaments/sentiments et remeten, que et diuen 
personalment, quina relació tenen amb la teva vida:  

“Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor 
de tots.” 

 Ets servidor? A qui serveixes; quins serveis realitzes? T’agradaria créixer 
en aquesta dimensió? Com?  

 I tu a qui aculls; amb qui ets acollidor? A qui creus que hauries d’acollir 
més? Jesús a qui et convida  a acollir? 
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Per comentar: Escola de vida de Jesús (2) 

 Continuem amb les paraules i ensenyaments de Jesús als seus deixebles: 
en aquest cas sobre el servei. Un servei que s’expressa amb radicalitat en 
la pròpia entrega: l’entrega d’un mateix per als altres, per al seu bé.  

 En el text es pot observar el contrast entre Jesús i els deixebles: mentre 
Jesús (que ja ha anunciat dos cops la seva mort i Resurrecció) s’encamina 
al fracàs humà (la humiliació i la mort); els deixebles discuteixen sobre el 
poder terrenal, sobre qui serà el primer, el millor, el més poderós. 
Novament apareix la paradoxa evangèlica: el triomf de Jesús no és el que 
a primera vista esperem les persones, sinó que és diferent i ens resulta 
contradictori: el triomf esdevé fent-se l’últim i servidor de tots, entregant 
la vida per al bé dels altres, fent que l’altre ocupi un lloc d’una major 
importància que un mateix. 

 La força d’acollir un infant rau en el fet que els infants eren insignificants 
en la societat del moment, i malgrat això Jesús es fixa en ells i els acull. 
Jesús ens convida a acollir a aquells que són insignificants, a aquells que 
ningú vol. 

 

***NOTA PER L’ACOMPANYANT 
És important que quan parleu entorn de la qüestió del servei no us limiteu 
només a si fan un voluntariat o no.  
Parleu del servei com una actitud en totes les dimensions de la vida, podeu 
fer brollar i positivitzar tot allò que fan pels altres de manera 
desinteressada: a casa, amb la família, amb els amics, a la parròquia, a 
l’escola, etc.  

 
 


