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Mc 14, 32-42: La pregària de Jesús a Getsemaní 
 
32 Van arribar en un terreny anomenat Getsemaní, 

i Jesús digué als deixebles: 

--Seieu aquí mentre jo prego. 

33 Va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, i 

començà a sentir esglai i abatiment, 34 i els digué: 

--Sento a l'ànima una tristor de mort. Quedeu-vos 

aquí i vetlleu. 

35 S'avançà un tros enllà, es deixà caure a terra i 

pregava que, si era possible, s'allunyés d'ell aquella 

hora. 36 Deia: 

-- Abba , Pare, tot t'és possible; aparta de mi 

aquesta copa. Però que no es faci el que jo vull, 

sinó el que tu vols. 

37 Després va cap a ells i els troba dormint. Diu a 

Pere: 

--Simó, dorms? ¿No has estat capaç de vetllar una 

hora? 38 Vetlleu i pregueu, per no caure en la 

temptació. L'esperit de l'home és prompte, però la 

seva carn és feble. 

39 Se n'anà una altra vegada i va pregar dient les 

mateixes paraules. 40 Després tornà i els trobà 

dormint: és que els ulls els pesaven. Ells no sabien 

què dir-li. 

41 Va cap a ells per tercera vegada i els diu: 

--Dormiu ara i reposeu! Tot s'ha acabat. Ha arribat 

l'hora: el Fill de l'home és entregat a les mans dels 

pecadors. 42 Aixequeu-vos, anem! El qui em traeix 

ja és aquí. 

 
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. 

 Sabem quina és la voluntat de Déu: viure estimant i donant-se als 
altres; sovint ens passa com a Jesús que a vegades no la volem seguir, 
però al final ell l’acaba acceptant. En el teu cas, quina creus que és la 
voluntat de Déu per tu, l’acceptes? 

 Els deixebles no poden aguantar, cauen en la temptació i dormen. 
Nosaltres sovint deixem també de seguir Jesús, defallim en viure al 
servei dels altres, de viure estimant. Però per sobre d’aquestes 
caigudes nostres, està la misericòrdia i amor de Jesús, que ens 
convida a reposar. 

 Jesús va patir molt aquella nit, es va fer solidari amb el nostre 
patiment, i va seguir, va acceptar la voluntat de Déu, per guarir el 
nostre patiment.  

 Per mitjà del sagrament de la reconciliació Jesús ens convida a tornar 
a viure seguint-lo, a tornar a començar en la nostra opció de viure 
estimant. Per mitjà del sagrament de la reconciliació Jesús guareix les 
nostres ferides i els nostres patiments. I tu: celebres habitualment 
aquest sagrament?, què significa per a tu?, què t’aporta?, què és el 
que et costa? 
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Per comentar: 

 Jesús inclús en un moment tan difícil, anomena a Déu Abba, que vol 
dir pare. El terme hebreu Abba és una manera familiar, carinyosa i 
propera de referir-se al pare. Amb aquest terme Jesús mostra la seva 
plena confiança en Déu, malgrat la dificultat, el patiment, la por, el 
dolor.  

 Jesús ha vingut per complir la voluntat de Déu, del seu Pare. Aquesta 
és que tots els homes i les dones gaudeixin d’una vida plena sense fi. 
Per això Jesús viu un dels moments més difícils de la seva vida amb 
esperança, ja que sap que la mort i el mal no tindrà l’última paraula.  

 Jesús convida als deixebles a seguir-lo també en aquest moment: 
Vetlleu i pregueu per no caure en la temptació, els hi diu Jesús. La 
temptació és la prova: escollir entre el bé i la vida, o el mal i la finitud. 
Jesús els insta a pregar i esperar en Déu, amb la seva mateixa 
confiança i esperança.  

 


