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Mc 16, 1-8: El sepulcre buit 
 
1 Passat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, 

Maria, mare de Jaume, i Salomé van comprar olis 

aromàtics per anar a ungir el cos de Jesús. 2 El 

diumenge, molt de matí, arribaren al sepulcre a la 

sortida del sol. 3 Es deien entre elles: 

--¿Qui ens farà rodolar la pedra de l'entrada del 

sepulcre? 

4 Llavors van alçar els ulls i s'adonaren que la 

pedra ja havia estat apartada; era una pedra 

realment molt grossa. 5 Van entrar al sepulcre i 

veieren assegut a la dreta un jove vestit de blanc, i 

s'esglaiaren. 6 Ell els diu: 

--No us espanteu. Vosaltres busqueu Jesús de 

Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat, no és aquí. 

Mireu el lloc on l'havien posat. 7 Però ara aneu a 

dir als seus deixebles i a Pere: "Ell va davant 

vostre a Galilea; allà el veureu, tal com us va dir." 

8 Elles sortiren del sepulcre i van fugir, plenes 

d'esglai i tremoloses; i no digueren res a ningú, 

perquè tenien por. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Llegeix el fragment amb calma, fes silenci, marca aquells fragments 
que et criden l’atenció, aquells que et parlen o mouen interiorment, 
aquells que no entens. 

 Les dones fan experiència de Jesús ressuscitat. Quina és la teva?  

 Jesús envia a les dones a anunciar la Bona Notícia, a anunciar que Ell 
ha ressuscitat, a ser testimonis. I tu, ets testimoni? Com? 

 Quines són les teves pors? Què és allò que et dificulta o no et permet 
ser testimoni? 
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Per comentar: 

 Tant en el fragment de la mort, com en aquest de la Resurrecció topem 
més fortament amb el Misteri: amb allò que ens sobrepassa, que no 
sabem explicar, que no podem comprendre en la seva totalitat.  

 Es podrien comentar molts elements d’aquest fragment, però 
prioritzem la contemplació d’aquest Misteri, sense més paraules que 
les del text. 

 
 
 
 
 
 

***NOTA PER L’ACOMPANYANT 
La part del comentari és només un suport, no cal fer gran esment si no és 
necessari. És més important treballar a partir de les pautes proposades, a 
partir de les qüestions. És una bona oportunitat per treure el tema del sentit 
de la vida, per veure que és el que els mou, si se senten feliços i plens, o més 
bé buits o amb mancances; per veure si tenen set de Déu, si veuen en Ell 
aquesta font de sentit.  

 
 
 
 
 


