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L'AMBICIÓ DELS DEIXEBLES I EL PRECEPTE DE SERVIR 
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Tres vegades anuncia Jesús la seva passió, i cap de les tres no és comprès. AI pri-

mer anunci segueix l'enèrgica objecció de Pere, que Jesús refusa tan bruscament. 

En sant Marc, després del segon anunci ve el vergonyós diàleg dels deixebles entre 

ells, sobre qui és el més gran, i l’ensenyament de Jesús. La resposta al tercer anunci 

és la petició dels fills de Zebedeu. Quina mala intel·ligència! Jesús pensa en l'oprobi, 

ells pensen en l’honor. EIl va a l'encontre de la creu, ells esperen ocupar els millors 

llocs del tron de la glòria. No han entès ni entendran res fins que se'ls aparegui Je-

sús ressuscitat. Ells pensen des de baix, Jesús des de dalt. El que per a ells és 

l’objectiu de la seva ambició, per a Jesús és recompensa lliurement atorgada a l'o-

bediència: seureu en el tron.  

El camí vers la glòria passa per la vall ombrívola de la humiliació. «No sabeu pas 

què demaneu». Abans s'ha de buidar el calze. Jesús està a punt de beure'l. Dema-

narà angoixat que passi d'ell aquest calze. Tan difícil li resulta d’agafar-lo. Però els 

dos germans diuen amb audàcia: «Podem beure'l». Potser amb la mateixa ufana 

amb què parlà Pere en el llac: «Mana'm anar cap a tu per sobre l’aigua» (14,28). 

Però potser també perquè no saben en què consisteix aquest calze.  

Jesús afegeix una instrucció, que constitueix un dels seus més grans ensenya-

ments. «No ha de ser així entre vosaltres; al contrari, el qui vulgui ser el primer entre 

vosaltres, que es faci el vostre servidor». Aquí val allò que és contrari. El qui vulgui 

ser poderós ha de despullar-se del poder, el qui vulgui ser gran ha de fer-se petit, el 

qui vulgui ser considerat com a primer ha de fer-se darrer. El nou esperit és l'esperit 

de servei. La nova llei és el lliurament als altres. La veritable grandesa, la petitesa. El 

veritable domini consisteix en servir els altres.  

Tot això sembla paradoxal i, efectivament, ho és. L'home natural es revela contra 

aquesta concepció, i amb això demostra que encara no s'ha trobat a si mateix ni la 

seva vocació humana. Perquè el qui perd la seva vida, la trobarà (16,25). El deixeble 

es troba en deseixir-se de si mateix. S'allibera donant-se al servei del proïsme (Gal 

6,13).  


