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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES - TEMPS II
FITXA 3

EL PAS DE LA POR 
(que determina l’acció)

A LA CONFIANÇA (que creu en l’eficàcia del do):
La dona que patia hemorràgies (Mc 5,25-34)

Text de l’evangeli de Marc (5, 25-34)
Hi havia una dona que patia d’hemorràgies des de feia dotze anys. Havia sofert molt en mans de met-
ges i s’hi havia gastat tot el que tenia, però no havia obtingut cap millora, sinó que anava de mal en 
pitjor. Aquesta dona, que havia sentit parlar de Jesús, se li va acostar per darrere enmig de la gent i li 
tocà el mantell, perquè pensava: «Només que li pugui tocar la roba, ja em curaré.» Immediatament va 
deixar de perdre sang i sentí dintre d’ella que estava guarida del mal que la turmentava. Jesús s’adonà 
a l’instant de la força que havia sortit d’ell i es girà per preguntar a la gent: 
--Qui m’ha tocat la roba? 
Els seus deixebles li contestaren: 
--¿Veus que la gent t’empeny pertot arreu i encara preguntes qui t’ha tocat? 
Però Jesús anava mirant al seu voltant per veure la qui ho havia fet. Llavors aquella dona, que sabia 
prou bé què li havia passat, tremolant de por es prosternà davant d’ell i li va explicar tota la veritat. 
Jesús li digué: --Filla, la teva fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau i queda guarida del mal que et turmentava. 

Comentari
El text de la sessió anterior ens ha col·locat davant de la nostra realitat indigent i ens ha parlat de la 
por com d’una de les causes de la infelicitat i de la paràlisi de la persona: la sogra, mentre no canvia 
de mentalitat, no troba la manera de sortir del llit ni de superar la febre. 

Ara es tracta de fer una passa més: què fer amb la por i amb la pròpia consciència de limitació, del 
temps gastat, de les coses que no han sortit bé o de les situacions que no dominam i que ens dominen 
(per exemple, un matrimoni que ja no és el que creiem que tindríem dret que hagués estat; l’actitud 
d’un fill/a adolescent...).

La proposta de Jesús: entrar en el territori de la confiança: Algú ens estima tal com som; algú treballa 
per a mi; algú està interessat en el meu reeiximent. Aquest algú pot ser Déu. El Déu que ens mostra 
Jesús és un Déu preocupat, interessat per la felicitat concreta de la persona concreta. 

Així, posar-nos en mans de la Paraula, seguir el procés iniciat, és la millor medecina davant de tantes 
coses que ens fan sentir “impurs” (no tal com ens agradaria ser ni que ens veiessin els altres). Tenir el 
coratge de confiar en Jesús, de seguir el procés, és allò que ens recuperarà per a una vivència de la 
vida més feliç, més autònoma i lliure.

Pistes per a la reflexió personal
	 l Dóna nom a les teves pors més profundes. Aquestes que no t’atreveixes a dir a ningú 
 o a molt poques persones. 
	 l Com les afrontes normalment?
	 l Com et sents quan les afrontes?
	 l Qui et dóna confiança? I per què aquesta persona te n’inspira?
	 l I en Jesús confies? T’atreviries a fer el gest de la dona de tocar el seu mantell? 
 Cal estar molt necessitat...


