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Salvador nostre, que donàreu la vida pels germans,
— feu que ens estimem mútuament amb un amor semblant al vostre.

Vós, que quan obríreu els braços a la creu atraguéreu tothom cap a vós,
— reuniu en el vostre Regne tots els fills dispersos pel món.

" Parenostre

" Oració
Preguem.
Jesús, Senyor nostre, germà nostre.
Vós, aquest vespre, abans de començar el camí de  la creu, ens heu

deixat aquest sagrament del vostre amor,
perquè sigui amb nosaltres per sempre,
perquè ens ompli de la vostra gràcia i la vostra força,
perquè ens transformi i ens ensenyi a viure tal com vós heu viscut.

Ompliu‐nos, Senyor Jesús, germà nostre Jesús, de la vida que només
vós podeu donar.
Ompliu d’aquesta vida el món sencer, i sobretot ompliu‐ne aquells

que viuen en el dolor, en la pobresa, en la discriminació, en la
soledat, en la injustícia.

Jesús, Senyor nostre, germà nostre, conduïu‐nos, a nosaltres i a tots els
homes i dones del món, a la vida eterna del vostre Regne.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.

Amén.

" Benedicció

" Comiat, en silenci

Parròquia de Sant Feliu de Torelló,
5 d’abril de 2012
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" Introducció

No fa gaire estona érem reunits al voltant de l’altar com els apòstols aquella nit
al Cenacle. Allà –ho sentíem a les lectures– Jesús els renta els peus; els vol
explicar  així  el  significat  de  fons  de  la  seva  vida,  l’únic  significat:
l’entrega total per amor, fins al final, passi el que passi, donant‐ho tot!
Només així la vida és nova. Només donant‐la sempre per amor. Tota la
seva  vida  ha  estat Eucaristia,  acció  de  gràcies,  donació. Però  ara  els
parteix el pa i els reparteix el vi, el seu Cos i la seva Sang: perquè la mort
que s’acosta serà font de vida, i Jesús restarà present enmig dels seus per
sempre. És l’acte suprem d’amor, de donació total que s’estén al llarg de
tota la història «fins que torni».

Nosaltres aquí en aquesta estona de pregària davant de l’Eucaristia, volem
tenir ben present aquest moment del comiat de Jesús. Ens volem sentir
ben a prop de l’angoixa humana de Jesús perquè camina cap a la creu. I
volem agrair‐li profundament la donació total que fa de la vida fins al
punt de fer‐se presència ben real en l’Eucaristia. Sabem que la vida del
seguidor de Jesús –de qualsevol de nosaltres– també s’ha de fer Eucaristia
per amor, com ho ha fet Ell. Contemplant‐lo a Ell sentirem revifar aquesta
vida nova que ens va donar en el nostre Baptisme. I desitjarem ser‐hi ben
fidels.

Sentirem uns fragments del capítol sisè de l’evangeli de sant Joan, el “sermó
del  pa  de  vida”.  I  escoltarem  uns  fragments  sobre  com  celebraven  i
entenien  l’Eucaristia els primers cristians, aquells que d’acord amb el
testimoni de les Actes de sant Sadurní, del segle II, deien: «Sense cap
temor hem celebrat la cena del Senyor, perquè no la podem passar per alt;
és la nostra llei»; «no podem estar sense la cena del Senyor»... «Sí, he anat
a  l’assemblea  i he celebrat  la cena del Senyor amb els meus germans,
perquè sóc cristiana.». Els salms i els silencis ens faran pregar des del fons
del nostre cor.
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Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalça els humils.

Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant,
com era en el principi ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

" Pregària dels fidels

Adorem el nostre Redemptor, que per nosaltres volgué morir  i  ser
sepultat, per ressuscitar d’entre els morts, i diguem‐li:

Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

Senyor i Mestre nostre, vós que per nosaltres us féreu obedient fins a
la mort i una mort de creu,

— ensenyeu‐nos a sotmetre’ns sempre a la voluntat del Pare.

Vós, que sou la nostra vida i volguéreu morir a la creu per destruir la
mort i tot el seu poder,

— concediu‐nos de morir amb vós al pecat i de ressuscitar a una vida
nova.

Rei nostre, que fóreu, com un cuc, el menyspreu del poble,
— ensenyeu‐nos a seguir la vostra humilitat salvadora.
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" Cant

Jesucrist ens ha estimat com ningú mai no ha estimat.
Pels camins d’aquesta nit ens va guiant com un estel.
Quan partim el Pa sagrat, ens fa do del seu amor:
És el Pa de l’Amistat, el Pa de Déu.

Cos sagrat! “Menja i seràs fort”.
Calze sant! “Beu la meva sang.

Que jo sóc la Vida, i jo sóc l’Amor”.
Oh Senyor, reuneix els homes en l’Amor.

Jesucrist ens ha estimat, com ningú mai no ha estimat.
Per a la gent de Natzaret, era el fuster i era l’amic.
Amb les mans ha treballat, com fas tu i com faig jo.
Sap el que és, amb la suor, guanyar‐se el pa.

Jesucrist ens ha estimat, com ningú mai no ha estimat.
Ara crida tots els pobles al festí de l’amistat.
Si confesses que és Senyor, et fa membre del seu Cos.
Ni la mort no ens podrà prendre el seu amor!

" Càntic evangèlic

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d’ara totes les generacions em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.
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" Cant d’Entrada

El vespre abans que a mort fos lliurat,
sabent Jesús el temps arribat,

ell, com ningú mai no hagi estimat,
ens consagrà la seva amistat.

Va prendre el pa i el va repartir:
és el meu Cos a tots ens va dir;
després passà la copa amb el vi:
la meva Sang, qui en beu viurà

en mi.

Memorial que el Crist ens deixà:
en el seu nom partim aquest pa;
bevem el vi; i aquest breu sopar
té l’abundor del món que vindrà.

" Oració (junts)

Senyor  Jesús,  som  aquest  vespre  davant  vostre,  perquè  volem
compartir el vostre camí.

Vós heu fet de la vostra vida sencera una obra d’amor constant;
vós heu fet créixer al vostre voltant totes les llavors de la fe i de

l’esperança;
vós ens heu mostrat l’única manera de viure que és veritablement

humana;
vós ens heu ensenyat la confiança més plena en Déu, el Pare.

Senyor  Jesús,  toqueu aquesta nit el nostre cor, doneu‐nos  la vostra
gràcia, salveu‐nos, ompliu‐nos de la vida que només vós podeu
donar.

Us ho demanem amb tot l’agraïment de què som capaços, perquè vós
ens ho heu donat tot, i sense vós no podríem fer res. Amén.

" Lectura de l’Evangeli Jn 6,26‐40

Lectura de l’evangeli segons sant Joan
Jesús prengué la paraula i els digué:
–Us ho ben asseguro: vosaltres no em busqueu perquè heu vist senyals

prodigiosos, sinó perquè heu menjat pa i heu quedat saciats. Però
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no us heu d’afanyar tant per l’aliment que es fa malbé, sinó pel que
dura  i  dóna  vida  eterna.  I  el  Fill  de  l’home  us  donarà  aquest
aliment, perquè Déu, el Pare, l’ha acreditat amb el seu segell.

Ells li preguntaren:
–Com hem d’actuar per a fer les obres de Déu?
Jesús els respongué:
–L’obra que Déu vol  és  aquesta: que  cregueu  en  aquell que  ell ha

enviat.
Li replicaren:
–I tu, quin senyal prodigiós realitzes, perquè el vegem i et creguem?

Què pots fer? Els nostres pares van menjar el mannà en el desert,
tal com diu l’Escriptura: Els donà pa del cel per aliment.

Llavors Jesús els respongué:
–Us ho ben asseguro: no és Moisès qui us ha donat el pa del cel; és el

meu Pare qui us dóna l’autèntic pa del cel. El pa de Déu és el que
baixa del cel i dóna vida al món.

Ells li demanen:
–Senyor, dóna’ns sempre pa d’aquest.
Jesús els diu:
–Jo sóc el pa de vida: qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no

tindrà mai set. Però ja us ho he dit: vosaltres m’heu vist i encara no
creieu. Tots els qui el meu Pare em dóna vindran a mi,  i  jo no
trauré pas fora ningú que vingui a mi, perquè no he baixat del cel
per fer la meva voluntat, sinó la voluntat del qui m’ha enviat. I la
voluntat del qui m’ha enviat és aquesta: que jo no perdi res d’allò
que ell m’ha donat, sinó que ho ressusciti el darrer dia. Perquè
aquesta és la voluntat del meu Pare: que tots els qui veuen el Fill
i creuen en ell tinguin vida eterna. I jo els ressuscitaré el darrer dia.

" Primer text de reflexió

La Didakhé, IX‐X.XIV (finals segle I)
Respecte a l’«Eucaristia», doneu gràcies així: Primer sobre el calze: Us

donem gràcies, Pare nostre, per la vostra santa vinya de David, el
vostre  servent,  la qual  ens donàreu a  conèixer per  Jesucrist,  el
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Escolta, Senyor, escolta el meu clam,
compadeix‐te de mi, respon‐me.
Tu em parles dintre el cor:
«Busqueu la meva presència!»

Buscar‐la és el que vull, Senyor!
No t’amaguis lluny de mi!
No siguis sever fins a rebutjar el teu servent,
tu que ets el meu ajut!

No em deixis mai abandonat,
Déu meu, salvador meu!
Si mai m’abandonessin pare i mare,
el Senyor em recolliria.

Ensenya’m, Senyor, la teva ruta,
condueix‐me per camins planers.
Tu saps que tinc enemics.
No em deixis a mercè dels adversaris.

Es presenten falsos testimonis
urgint la meva condemna.
N’estic cert, fruiré en el país de la vida
de la bondat que em té el Senyor.

Espera en el Senyor;
sigues valent, que el teu cor no defalleixi.
Espera en el Senyor.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant,
com era en el principi ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
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" Salm 27 (26)

El Senyor m’il∙lumina i em salva:
qui em pot fer por?
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida:
qui em pot esfereir?

Quan m’envesteix la gent malvada
per devorar‐me sencer,
són ells, els enemics, els meus rivals,
els qui ensopeguen i cauen.

Ni que acampés contra mi tot un exèrcit,
el meu cor no temeria;
per més que em declaressin la guerra,
jo em sentiria confiat.

Una cosa he demanat al Senyor
i la desitjo amb tota l’ànima:
poder viure a la casa del Senyor
tots els dies de la vida,
per fruir‐hi de l’encís del Senyor
i vetllar pel seu temple.

Ell m’amaga al seu costat
en dies de desgràcia;
m’encobreix al recer de casa seva,
em porta dalt la roca inaccessible.

I ara aixeca el meu cap
sobre els enemics que m’envolten;
a casa d’ell ofereixo sacrificis,
ofereixo sacrificis de victòria,
himnes i càntics en honor del Senyor.
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vostre Servent. A vós la glòria pels segles. Per a la fracció del pa:
Us donem gràcies, Pare nostre, per la vida i el coneixement que ens
comunicàreu per  Jesús,  el  vostre  Servent. A  vós  la  glòria pels
segles. Tal com aquest pa dividit en bocins estava dispers sobre els
turons i recollit en grans es va fer una sola cosa, així sigui reunida
la vostra Església dels confins de la terra en el vostre regne: perquè
vostra és la glòria i la força pels segles per mitjà de Jesucrist. Que
ningú no mengi ni begui d’aquesta vostra «Eucaristia», fora dels
batejats en el nom del Senyor. Perquè sobre això digué el Senyor:
No doneu les coses santes als gossos.

Una vegada esteu satisfets, doneu gràcies així: Us donem gràcies, Pare
nostre, pel vostre sant Nom, que plantàreu en els nostres cors i pel
coneixement  i  la fe  i  la  immortalitat que ens féreu conèixer per
Jesús, el vostre Servent. A Vós la glòria pels segles. Vós, Senyor,
totpoderós,  creàreu  totes  les  coses  per  causa  del  vostre Nom;
donàreu menjar i beguda als homes per a llur plaer, per tal que us
beneïssin; però a nosaltres ens féreu gràcia d’un aliment i d’una
beguda espirituals per a la vida eterna per mitjà de Jesús, el vostre
Servent. En primer lloc, us donem gràcies perquè sou poderós. A
vós  la  glòria  pels  segles.  Recordeu‐vos,  Senyor,  de  la  vostra
Església, de deslliurar‐la de tot mal i de fer‐la perfecta en el vostre
amor. Reuniu‐la dels quatre vents, un cop santificada, al vostre
regne, que Vós li preparàreu: perquè vostra és la força i la glòria
pels segles. Que vingui la gràcia i passi aquest món! Hosanna al
Déu de David! Si algú és sant que vingui; el que no ho sigui, que
faci penitència! Maranatha! Amén. Als profetes permeteu‐los de
beneir sempre que vulguin.

El dia dominical del Senyor reuniu‐vos per a la fracció del pa i l’acció
de gràcies i confesseu abans els vostres pecats perquè sigui pur el
vostre sacrifici. Tot aquell qui tingui alguna cosa a dir contra el seu
company, que no es reuneixi amb vosaltres fins que hagi fet les
paus, per tal que no es profani el vostre sacrifici. Ja que aquest és
el sacrifici del qual va dir el Senyor: En tot lloc i en tot moment se
m’ofereix un sacrifici pur, perquè sóc un gran rei, diu el Senyor, i
el meu regne és admirable entre les nacions.
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" Temps de silenci

" Salm 34 (33)

Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n’alegraran els humils quan ho sentin.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He cercat el Senyor i ell m’ha respost,
m’ha alliberat de l’angoixa que tenia.

Alceu vers ell la mirada i sereu radiants,
i no haureu d’abaixar els ulls, avergonyits.
El Senyor escolta el pobre que l’invoca,
i el salva de tots els perills.

Acampa l’àngel del Senyor
entorn dels seus fidels per protegir‐los.
Tasteu i veureu que n’és, de bo, el Senyor;
feliç l’home que s’hi refugia!

Sants del Senyor, venereu‐lo;
venereu‐lo i no us mancarà res.
Els més rics s’empobreixen, passen fam,
però als qui cerquen el Senyor no els faltarà cap bé.

Veniu, fills meus, escolteu‐me;
us ensenyaré de venerar el Senyor.
Qui és l’home que estima la vida,
que vol viure temps i fruir de benestar?
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s’anomenen Evangelis, ens han transmès que així els fou manat:
que Jesús prengué el pa, donà gràcies i digué: Feu això en memòria
meva. Això és el meu cos. I semblantment prengué el calze, donà
gràcies i digué: Això és la meva sang. (Mt 26,26s; Mc 14,22s; Lc
22,19s; 1Co 11,23). I només en donà part a ells…

Després d’això, no parem de recordar‐nos mútuament aquests fets. I
els qui tenim, socorrem tots els necessitats. I sempre ens assistim
entre nosaltres. Beneïm el Creador de l’univers mitjançant el seu
Fill Jesucrist i l’Esperit Sant per totes les coses que en rebem. El dia
que en diuen del Sol se celebra en un mateix indret l’assemblea de
tots els qui viuen a ciutat o a la pagesia, i es llegeixen les Memòries
dels Apòstols  i  els  escrits  dels  profetes,  fins  que  el  temps  ho
permet. Quan  el  lector ha  acabat,  el president  amb un discurs
amonesta i exhorta a imitar tan bells exemples. A continuació tots
a  l’una  ens  posem  drets  i  elevem  pregàries. Acabada  aquesta
pregària com dèiem suara, és ofert pa i vi amb aigua, i el president
prorromp igualment en pregàries i accions de gràcies, tant com
pot,  i el poble hi assenteix aclamant: Amén. Llavors segueix  la
distribució i participació de cadascú en els aliments sobre els quals
s’ha fet  l’acció de gràcies. I per mans dels diaques és enviat als
absents. Els qui tenen en abundància  i ho volen, segons decisió
personal,  donen  el  que  els  sembla.  La  col  lecta  és  posada  a
disposició del president, i ell socorre orfes i vídues; els qui passen
necessitat per malaltia o una altra causa; els qui són a la presó, els
forasters de pas; en una paraula, esdevé protector de tots els qui
estan en necessitat. Tots fem aquesta assemblea conjuntament el
dia del Sol perquè és el dia primer en què Déu, transformant la
tenebra i la matèria, creà el món, i també perquè, aquest mateix
dia, el nostre Salvador Jesucrist ressuscità d’entre els morts. En
efecte, el van crucificar la vigília del dia de Cronos, i l’endemà del
dia de Cronos, que és el dia del Sol s’aparegué als seus apòstols i
deixebles i els ensenyà aquestes doctrines que ara us fem a mans
perquè les examineu.

" Temps de silenci
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–Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna,  i nosaltres
creiem i sabem que tu ets el Sant de Déu.

" Segon text de reflexió

JUSTÍ, Primera Apologia, 65‐67 (entorn de l’any 150).
Tot seguit, quan hem banyat d’aquesta forma el candidat que ha cregut

i ha fet la seva adhesió, el portem al lloc on es troben reunits els
anomenats germans per fer amb tot fervor unes pregàries en comú
per nosaltres mateixos, per l’il luminat, per tots els altres d’arreu
del món: que, coneixent ja la veritat, meresquem de ser considerats
bons ciutadans per les obres i observants dels manaments, i així
assolim la salvació eterna. Acabada la pregària, ens saludem els
uns als altres amb un bes. Després hom presenta al president dels
germans pa i una copa d’aigua i de vi barrejat; ell els pren i tributa
glòria i lloança al Pare de l’univers per mitjà del nom del Fill i de
l’Esperit Sant, i fa una llarga acció de gràcies per haver‐se dignat
a  concedir‐nos  aquests  béns.  Finides  les  pregàries  i  l’acció  de
gràcies, el poble hi assenteix dient: Amén. La paraula hebrea amén
vol dir: Així sia. Un cop el president ha donat gràcies i tot el poble
hi ha assentit, aquells qui entre nosaltres són anomenats diaques
fan participar cada assistent del pa i del vi i aigua sobre els quals
s’ha fet l’acció de gràcies. I en porten als absents.

Aquest aliment rep entre nosaltres el nom d’Eucaristia. I ningú no pot
participar‐ne  lícitament  fora  d’aquell  qui  cregui  que  allò  que
ensenyem és veritat, hagi rebut el bany del perdó dels pecats i per
al  nou  naixement  i  visqui  tal  com  Crist  ens  ensenyà. Aquest
aliment  no  el  prenem  pas  com  si  fos  un  pa  i  una  beguda
qualssevol.  Car  ens  ha  estat  ensenyat  que  Jesucrist,  el  nostre
Salvador, fet carn mitjançant el Logos de Déu, assumí carn i sang
per la nostra salvació. Doncs, de la mateixa manera, l’aliment sobre
el qual hem donat gràcies mitjançant la paraula de la pregària que
prové d’ell –aliment del qual es nodreixen per transformació  la
sang i carn nostres– és el cos i la sang d’aquell Jesús encarnat. En
efecte,  els  apòstols  en  les Memòries  que  ens  han  deixat  i  que
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Guarda’t la llengua del mal,
que no diguin res de fals els teus llavis.
Decanta’t del mal i fes el bé,
busca la pau, procura aconseguir‐la.

Els ulls del Senyor vetllen pels justos,
els escolta quan criden auxili.
El Senyor es gira contra els malfactors
per esborrar de la terra el seu record.

Als qui clamen al Senyor, ell els escolta
i els treu de tots els perills.
El Senyor és a prop dels cors que sofreixen,
salva els homes que se senten desfets.

El just pateix molts mals,
però el Senyor sempre l’allibera;
vetlla per cada un dels seus ossos,
no en trencaran cap ni un.

La malícia duu el malvat a la mort,
els qui detesten el just pagaran la seva culpa.
El Senyor rescata la vida dels seus servents:
quedaran nets de culpa els qui es refugien en ell.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant,
com era en el principi ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

" Cant

Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,
solidari dels pobres i oprimits,
consciència i clam en els profetes
fent memòria contra tants oblits.
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Quaranta anys pel desert, l’Egipte enrera,
fent camí, l’horitzó verge al davant:
llibertat, que és tot festa en l’assemblea,
terra nova, que el poble va creant.

Som temptats de tornar al vell esclavatge:
els vells ídols són dolços d’enyorar…
Car seguir l’Esperit, vol dir tothora
inventar de bell nou, recomençar.

Però el nou pa, el pasta un poble que treballa,
la suor raja alegre si és per tots;
llet i mel regalimarà la terra,
oliveres i palmes treuran brots.

I Jesús ens dirà: “convé que sigui”,
i obrirà al cel les branques de la creu,
i els clavells duran sang del seu Calvari
i la vida de tots tindrà aquest preu.

" Lectura de l’Evangeli Jn 6,41‐69

Lectura de l’evangeli segons sant Joan
Aleshores els jueus es posaren a murmurar d’ell perquè havia dit: «Jo

sóc el pa que ha baixat del cel», i es preguntaven:
–Aquest, ¿no és Jesús, el fill de Josep? Nosaltres coneixem el seu pare

i la seva mare, ¿i ara diu que ha baixat del cel?
Jesús els digué:
–No murmureu entre vosaltres. Ningú no pot venir a mi si el Pare que

m’ha enviat no l’atreu. I als qui vinguin a mi, jo els ressuscitaré el
darrer dia. En els Profetes hi ha escrit: Tots seran instruïts per Déu.
Tots els qui escolten el Pare i acullen el seu ensenyament vénen a
mi. No és pas que algú hagi vist el Pare: només l’ha vist el qui ve
de Déu;  aquest  sí que ha vist  el Pare. Us ho  asseguro:  els qui
creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa de vida. Els vostres pares van
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menjar el mannà en el desert, però van morir. Aquest, en canvi, és
el pa que baixa del cel perquè el qui en mengi no mori. Jo sóc el pa
viu que ha baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre.
I el pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món.

Llavors els jueus es posaren a discutir entre ells. Deien:
–Com pot donar‐nos aquest la seva carn per a menjar?
Jesús els respongué:
–Us ho ben asseguro: si no mengeu la carn del Fill de l’home i no beveu

la seva sang, no teniu vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i
beu la meva sang, té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia.
La meva  carn  és  veritable menjar  i  la meva  sang  és  veritable
beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang, està en mi, i
jo, en ell. A mi m’ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare;
igualment els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és
el pa que ha baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres
pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa, viuran per
sempre.

Tot  això,  Jesús  ho  digué  mentre  ensenyava  en  una  sinagoga,  a
Cafarnaüm.

Llavors molts dels seus deixebles, després de sentir‐lo, van dir:
–Aquest llenguatge és molt dur. ¿Qui és capaç d’acceptar‐lo?
Jesús, sabent que els seus deixebles murmuraven de tot això, els digué:
–Això us escandalitza? Doncs què direu quan veureu el Fill de l’home

pujant on era abans? És l’Esperit qui dóna vida; la carn no serveix
de res. Les paraules que jo us he dit són Esperit i són vida. Però
entre vosaltres n’hi ha alguns que no creuen.

Des del principi, Jesús sabia qui eren els qui no creien i qui l’havia de
trair. I afegí:

–Per això us he dit que ningú no pot venir a mi si no li ho concedeix el
Pare.

Des d’aquell moment, molts dels seus deixebles es van fer enrere i ja no
anaven més amb ell. Llavors Jesús digué als Dotze:

–¿També vosaltres em voleu deixar?
Simó Pere li respongué:
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