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Mc 15, 33-41: Mort de Jesús 
 
33 Arribat el migdia, es va estendre per tota la terra 

una foscor que va durar fins a les tres de la tarda. 

34 I a les tres de la tarda, Jesús va cridar amb tota 

la força: 

-- Eloí, Eloí, ¿lemà sabactani? —que vol dir: « Déu 

meu, Déu meu, per què m'has abandonat? » 

35 En sentir-ho, alguns dels presents deien: 

--Mireu com crida Elies. 

36 Llavors un corregué, xopà de vinagre una 

esponja, la posà al capdamunt d'una canya i la hi 

donava perquè begués, dient: 

--Deixeu, a veure si ve Elies i el baixa de la creu. 

37 Però Jesús llançà un gran crit i va expirar. 

38 Llavors la cortina del santuari s'esquinçà en dos 

trossos de dalt a baix. 39 El centurió, que estava 

enfront d'ell, quan veié la manera com havia 

expirat, digué: 

--És veritat: aquest home era Fill de Déu. 

40 També hi havia unes dones que s'ho miraven de 

lluny estant; entre elles, Maria Magdalena, Maria, 

mare de Jaume el Menor i de Josep, i Salomé. 

41 Aquestes dones seguien Jesús quan era a 

Galilea i li prestaven ajut. N'hi havia també moltes 

d'altres que havien pujat amb ell a Jerusalem. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Jesús es va sentir abandonat, sol, hi havia un gran silenci. Jesús es va 
fer solidari de la nostra solitud, dels nostres abandonaments, de la 
nostra experiència de silenci dels altres i de Déu.  

 Fes una estona de silenci davant d’una creu, fes l’experiència de Jesús: 
viu el silenci. En quins moments tu has experimentat o experimentes 
aquesta solitud?, quan t’has sentit abandonada?  

 Pots pensar també en els silencis que hi ha al món, en tota la 
indiferència que hi ha, i en tots aquells que la pateixen. Com Jesús fes-
te solidari amb ells. Fes-te teu el seu silenci, el seu patiment. 

 
Per comentar: 

 Es podrien comentar moltes coses d’aquest fragment, però prioritzem 
el fet de la contemplació del silenci, i per tant minimitzem les paraules 
sobre el text. 

 


