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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES - TEMPS II
FITXA 2

EL PAS DE LA SERVITUD
(dependre dels altres en el que pens, el que faig, el que vull...), 

AL SERVEI (aprendre l’art de la llibertat): 
La Sogra de Pere. Mc 1,29-31

Text de l’evangeli de Marc (1,29-31)
Sortint de la sinagoga arribaren, acompanyats de Jaume i Joan, a casa de Simó i Andreu. 
La sogra de Simó era al llit amb febre, i ho digueren a Jesús. 
Llavors ell s’hi acostà i, agafant-la per la mà, la va fer aixecar. 
La febre va deixar-la, i ella es posà a servir-los. 

Comentari
Fixem-nos que el text parteix d’una situació freqüent en la vida humana: la servitud a tot allò que 
personalment, per història, culturalment em fa sentir inferior, depenent, menystingut, poruc i ple de 
pors, amb tendència a acontentar els altres sense prendre en consideració la pròpia veu i els propis 
desitjos de felicitat. La sogra de Pere representa la humanitat, per tant la persona, sotmesa per 
qualsevol raó, disminuïda per “la febre” de la por, de la ideologia, dels costums, de la moda, de la 
condició social... tot allò que em lleva espontaneïtat i m’impedeix ser jo mateix/a, realitzant-me com 
a persona única i irrepetible que som. A la pel·lícula que comentàvem abans, la figura de la sogra 
estaria representada pel professor de l’escola. 

L’acció de Jesús que romp el doble tabú de tocar una dona i de prendre’n seriosament la indigència, 
recupera la persona més enllà de la pressió religiosa i social i la converteix en algú que lliurement 
es decideix per servir: fer que els assistents al sopar trobin una resposta adequada a la seva ne-
cessitat. A la pel·lícula, l’alliberament de Jesús està representant per les carícies que li fa la mare 
de l’infant protagonista precisament al lloc on el professor té les ferides. 

És un bon moment per prendre consciència de les pròpies pors, de l’actitud davant de les limita-
cions, de les frustracions, etc., i comprovar com el Senyor ens vol lliures: capaços de ser útils per a 
la construcció de la felicitat dels altres sense deixar de ser el que som, sinó descobrint les possibi-
litats que hi ha en la nostra condició. 

Què et remou? Què et provoca dins tu?

Pistes per a la reflexió personal

 m Quina experiència humana es descriu en el text?
 m Quins punts de contacte té amb la meva experiència o situació?
 m Què aporta la relació amb Jesús a la meva vivència de la situació?
 m Què m’empeny a consolidar, a canviar, a mirar amb uns ulls nous i què incideix 
 en la meva forma de veure i en la meva manera de comportar-me en la vida?
 m Què em fa més feliç del que he vist i compartit?
 m Què desig compartir amb els meus companys de grup (pors, agraïment, 
 novetats descobertes, conviccions que es van perfilant, consciència de pecat...)?


