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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
FITXA 6

PAS DEL CONEIXEMENT OBJECTIU 
(que ens atura en l’aparença) 

A LA TENDRESA (a l’aprenentatge de tots els matisos de l’amor) 
La dona que ungeix Jesús amb perfums (Mc 14,3-9)

Text de l’Evangeli de Marc (14, 3-9)
Unció de Jesús a Betània
Jesús es trobava a Betània, a casa de Simó el Leprós. Mentre era a taula, vingué una dona que duia una 
ampolleta d’alabastre plena d’un perfum de nard autèntic i molt costós. La dona trencà l’ampolleta i buidà el 
perfum sobre el cap de Jesús. Alguns comentaven indignats: --De què serveix llençar així aquest perfum? 
S’hauria pogut vendre per més de tres-cents denaris i donar els diners als pobres. I la censuraven. Però 
Jesús digué: --Deixau-la! Per què la molestau? Ha fet amb mi una bona acció. De pobres, en teniu sempre 
amb vosaltres, i els podreu fer el bé sempre que voldreu; en canvi, a mi no sempre em tindreu. Aquesta 
dona ha fet el que podia fer: s’ha anticipat a ungir el meu cos preparant-lo per a la sepultura. Us assegur 
que, quan l’evangeli serà anunciat per tot el món, també recordaran aquesta dona i diran això que ha fet. 

Comentari
Aquest text és un moment contemplatiu: revela la situació resultant de la persona petita i pobra, insignifi-
cant, que és capaç d’anar més enllà de la manca de reconeixement social per dur a terme un gest deliciós 
de tendresa. Malgrat que no sigui gens vist aquest gest, la dona vol que Jesús conegui el seu amor. I fa 
“un desbarat per amor”: el gest de l’enamorada, que no té en compte altra cosa que el seu desig d’estimar.

Cal que es prengui consciència de la quantitat de vegades i de persones en què nosaltres hem rebut un 
amor semblant (dels pares, dels amics/amigues...), fins al punt de comprendre que som en la mesura que 
hem estat estimats sense que ens n’hàgim adonat. Que no és possible viure sense la tendresa. Ens des-
cobrim objectes de l’estimació dels altres i el seu resultat en allò que hi ha de millor en cada un/cada una.

Convindrà pensar en la importància que poden tenir pels altres els nostres petits gestos d’amor (l’amor 
s’alimenta del detall) i arribar a la convicció que allò realment important per a la vida i per a la història no és 
l’èxit o les coses que la societat valora (poder, tenir, prestigi), sinó anar sembrant de llavors de tendresa el 
nostre voltant. També serà una bona oportunitat de rellegir la nostra vida cercant-hi moments en què Jesús 
ens ha fet arribar el seu amor, descobrint-lo amagat en el do rebut gratuïtament dels qui ens estimen.

És bell pensar que aquesta dona que ens mostra l’Evangeli que hem escoltat té un gest tendre i gratuït 
amb l’home Jesús. Això vol dir que la delicadesa de l’home/la dona espiritual és profundament humana: es 
tradueix en una delicadesa en la pregària, en la vivència dels sagraments i tota celebració litúrgica, i alhora 
aquesta mateixa delicadesa es viu en la relació amb l’altre i amb el món, la cultura, la natura... 
 
Pistes per a la reflexió personal
 a. Vés recordant... Fes una memòria agraïda de moments en què has rebut detalls d’amor  
 gratuït per les persones que has tengut al teu voltant al llarg de la vida.
 b. Recordant aquests moments t’hauran vengut a la ment noms de persones estimades que  
 t’han estimat molt. Dóna’n gràcies a Déu.
 c. Pensa com t’agradaria viure i quins detalls t’agradaria cuidar per poder viure una relació  
 tendra i gratuïta amb Jesús, a partir del que ens ha expressat el testimoni. 
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