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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
FITXA 9

ELS TRES MOMENTS 
CONSTITUTIUS DEL SEGUIMENT: 

(Estar amb Ell; el testimoni; 
les accions que alliberen els altres). 

Mc 3,13-19

Text de l’Evangeli de Marc (3, 13-19)
Elecció dels Dotze 
Jesús pujà a la muntanya, va cridar els qui va voler, i ells anaren cap a Jesús. En designà dotze, als 
quals donà el nom d’apòstols, perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar, amb poder de 
treure dimonis. Els dotze que va designar són aquests: Simó, a qui donà el nom de Pere; Jaume, fill 
de Zebedeu, i Joan, germà de Jaume, als quals donà el nom de Boanerges, que vol dir «fills del tro»; 
Andreu, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d’Alfeu, Tadeu, Simó el Zelós i Judes Iscariot, el 
qui el va trair. 

Comentari
Ara és el moment de recuperar el primer dels textos que hem contemplat durant el nostre camí d’aquest 
curs i prendre nota d’allò que Jesús vol dels seus deixebles: no els crida per anar al cel ni per esdevenir 
persones ètiques, bones i útils per a la societat en que viuen; tampoc per augmentar el nombre dels 
adeptes a la nova religió. No. Crida per assolir tres objectius, que a la vegada representen els tres 
eixos fonamentals de la vida cristiana: per estar amb Ell (dimensió contemplativa del seguiment); per 
compartir amb els altres allò que ha estat bo per a mi (dimensió evangelitzadora); per treure dimonis, 
participant de la mateixa autoritat-força-poder que Jesús ha tengut durant la seva vida entre nosaltres i 
manté ara amb escreix a la dreta del Pare (dimensió transformadora/alliberadora de la realitat). 

Val la pena que facem, en aquesta darrera sessió un repàs de tot l’itinerari fet, en les sessions ante-
riors. Ens hi ajudarà el llibre d’en Teodor en el seu darrer capitolet. Recordant l’itinerari fet, dibuixam el 
procés del deixeble:
 
• El procés de creació del veritable deixeble té com a punt de partida la consciència de la pròpia indi-
gència i la voluntat seriosa de posar-hi remei. 

• A aquest primer moment el segueix un moment de crisi, que el descobrim en cada una de les dones 
que hem anat contemplant al llarg d’aquest itinerari. 

• Hi ha un moment decisiu en tot camí de seguiment: el pas del contacte amb Jesús a la comunió amb 
Jesús. És el moment encisador i fantàstic del descobriment del Senyor com l’Amat de l’Amic, nova 
relació a la que és cridat el deixeble. 

• El contacte amb Jesús provoca una nova consciència en la persona: la fa passar de sentir-se mar-
ginada, menyspreada, a la novetat de saber-se estimada. En aquesta nova consciència hi trobam 
l’origen de la conversió.


