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JESÚS
Text del Nou Testament (Mc 1,21-39)
Guarició d’un home posseït d’un esperit maligne 
Després van anar a Cafarnaüm. El dissabte, Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. La gent estava 
admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la 
Llei. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d’un esperit maligne, que es posà a cridar:  —Per 
què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant 
de Déu! Però Jesús el va increpar dient: —Calla i surt d’aquest home. Llavors l’esperit maligne el sa-
csejà violentament, llançà un gran xiscle i en va sortir. Tots quedaren molt sorpresos i es preguntaven 
entre ells: —Què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat! Fins i tot dóna ordres als 
esperits malignes i l’obeeixen! I la seva anomenada s’estengué de seguida per tota la regió de Galilea. 

Guarició de la sogra de Simó i d’altres malalts 
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. Al vespre, quan el sol s’havia post, li anaven 
portant tots els malalts i els endimoniats. Tota la població s’havia aplegat davant la porta. Ell va curar 
molts malalts que patien diverses malalties; també va treure molts dimonis i no els deixava parlar, 
perquè sabien qui era. 

Jesús predica per tot Galilea 
De bon matí, quan encara era fosc, es va llevar, sortí, se n’anà en un lloc solitari i s’hi va quedar pre-
gant. Simó i els seus companys es posaren a buscar-lo. Quan el van trobar li digueren: —Tothom et 
busca. Ell els diu: —Anem a altres llocs, als pobles veïns, a predicar-hi, que per això he vingut. I anà 
per tot Galilea, predicant a les seves sinagogues i traient els dimonis. 

PISTES PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL
Et convidam a fer-te dues preguntes i després un petit gest: 

Preguntes
 • Què és el que més t’agrada o t’agradaria incorporar a la teva vida de la vida de Jesús? 
 • Què t’agradaria incorporar a la teva jornada de cada dia, de la jornada de Jesús?

Gest 
Ara relaxa’t i deixa’t dur per l’ambient i la musiqueta de fons. Regala’t aquest moment com un moment 
per a tu; imagina’t que estàs sol, si t’ajuda acluca els ulls, i cerca al teu interior; silencia tot el teu cor..., 
escolta... Ara et convid a llegir molt a poc a poc, com si ho escoltassis a cau d’orella, com si Jesús 
mateix t’ho digués: 

“T’estim! M’agradaria que acceptassis viure amb mi. T’oferesc el que som i tenc; ho vull compartir tot 
amb tu. Sé que ets lliure i autònom (sempre he volgut que ho siguis), que tens el teu propi projecte de 
vida i la teva dinàmica de creixement. Però, perquè t’estim i perquè tens un gran valor per a mi, et vull 
ajudar. M’agradaria viure i treballar amb tu. Estàs interessat a unir el teu projecte al MEU PROJECTE 
de vida eterna per a la humanitat? Et necessit per dur-lo a terme! Vols viure i treballar amb mi?”

de respuesta a las preguntas que se hacen. 
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