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3. REFLEXIÓ 
Des del primer Dijous Sant de la història, Jesús està al nostres peus per

rentar-nos-els. 
El pa partit és símbol del seu cos (la seva persona) lliurat en benefici nostre, la
seva copa símbol de la seva sang (la seva vida) vessada també per a nosaltres. El
seu gest d’agenollar-se i rentar els peus als seus deixebles és també signe de la
seva vida lliurada i expressió clara del significat de la creu: amor incondicional i
servei.
Una lectura atenta a l’escena del rentament de peus ens fa veure com Jesús
també renta els peus a Judes (sabent ja que tenia intenció de traïr-lo), quins
sentiments deurien recórrer el cor de Judes en aquell moment? I dins el cor de
Jesús?
Pere se sent desconcertat. Ell té una altra concepció del messianisme de Jesús.
Pere estaria disposat a morir per Jesús, però… ¿podrà acceptar la debilitat d’un
messies presentat només com a servei? 
La manera de fer del nostre Déu és aquesta. Encara que ens costi, com li va
passar a Pere, deixem que Jesús es posi als nostres peus. 
 
Sovint nosaltres i el nostre món no trobem Déu perquè per buscar-lo alcem
els ulls al cel. Si vols trobar Déu, fixa’t en qui tens als peus, a qui sols
trepitjar voluntàriament o no, a qui sols donar cops de peu conscientment
o inconscient. a qui mires o tractes com a inferior Just allí hi és Déu. 
 
 

INTRODUCCIÓ1.
Avui recordem l’amor autèntic de Jesús que neix del servei senzill i
humil.  Jesús i els apòstols es reuniren per   celebrar la Pasqua jueva i
Jesús rentà els peus als seus apòstols. Aquesta era una tasca destinada
als esclaus. Amb tota la intenció, Jesús fa aquest gest envers els seus
apòstols. 
Ell, el mestre, mostra el seu amor des del servei i la humilitat.

2. L'EVANGELI
JN 13,1-15

....Jesús es tragué el mantell i
se cenyí una tovallola;
després va tirar aigua en un
gibrell i començà a rentar
els peus dels deixebles i a
eixugar-los amb la tovallola
que duia cenyida. 
Quan arriba a Simó Pere,
aquest li diu: «Senyor, ¿tu
em vols rentar els peus?».
Jesús li respon: «Ara no
entens això que faig; ho
entendràs després». Pere li
diu: «No em rentaràs els
peus mai de la vida!». Jesús
li contesta: «Si no et rento,
no tindràs part amb mi». Li
diu Simó Pere: «Si és així,
Senyor, no em rentis tan sols
els peus: renta'm també les
mans i el cap». Jesús li diu:
«Qui s'ha banyat, només cal
que es renti els peus: ja és
net tot ell. I vosaltres ja sou
nets, encara que no tots».
Jesús sabia qui el traïa, i per
això va dir: ‘No tots sou
nets’». 
Després de rentar-los els
peus, es va posar el mantell i
s'assegué a taula altra
vegada...
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Testimoni

Avui en dia molta gent, creient i no-creient segueix intentat veure la vida des
d'aquesta posició de voluntat de servir caps els altres. Et convidem a llegir
alguns testimonis que potser et poden  ajudar a  contextualitzar aquestes
idees i paraules als nostres dies.
 
https://www.ara.cat/societat/coronavirus-covid-19-dotze-testimonis-histories-
herois_0_2425557463.html
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5. PREGÀRIA

Asseu-te i tanca els ulls uns minuts mentre intenten centrar-te amb la respiració. 
Els braços oberts i l'esquena recta.
El mateix cos et dirà quan el moment de calma és suficient.
Quan obrir els ulls intenta llegir la pregària següent, amb molta calma i recordant la intencionalitat del dia
d'avui.

Us proposem preparar-vos un petit espai de pregària: un oratori a casa, un espai  íntim  i personal on us
sentiu còmodes i tranquil.
És possible que us ajudi el fet de fer servir icones, com pot ser un símbol de Jesús, de Maria o de Sants que
ens inspiren o amb els que ens sentim especialment vinculats. També podem posar-hi altres tipus
d'elements que vinculin amb la teva manera de viure l'espiritualitat: Imatges de paisatges, alguna imatge
d'un record o un objecte significatiu per a tu.
 
 
1.
2.
3.
4.

 
No sé si tinc la humilitat suficient

per posar-me jo a rentar els peus als meus germans,
als que conec i als que no conec.

Vull servir, és veritat,
però no m'agrada gens quedar-me sol,

que ningú s'adoni del que faig,
afrontar-jo sol, sense que ningú em segueixi,

em doni suport o m'animi.
Però cada vegada que veig aigua,

sento amb força una trucada dins de mi

a ser com Jesús, un servidor.
Aquest gest segueix sent molt difícil,

i viure el Dijous Sant segueix sent complicat,
perquè la paraula 'amor' té forma de tovallola

entre les meves mans,
i la cara de l'altre se'm dibuixa amb els seus peus cansats.

 
 

Visca Jesús als nostres cors
Per sempre

Jan
e D

oe

9  d ' a b r i l  d e l  2 0 2 0 ,  D i j o u s  S a n t

4. PROPOSTA

Hi ha algun servei pots fer a casa teva? Amb la teva família més propera?  

Segur que coneixes algú que aquests dies se sent sol. Què pots fer per comunicar-t’hi?  

Quines persones has trepitjat voluntàriament o involuntàriament. Com et pots posar al seu servei?

Aquests dies de pandèmia, veiem moltes persones que ho sacrifiquen tot al servei dels altres: sanitaris,
cossos d’emergència, repartidors, botigueres. Persones que tenen por com tothom; pateixen per la seva salut
i la de la seva família, però no defalleixen en la seva tasca de cuidar-nos a tots.  
 
I tu? Estàs disposat/da, a agafar el gibrell d’aigua i apuntar-te agafar la tovallola? 
 


