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Crida dels primers deixebles : 1,16-20 

16 Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, que tiraven les 

xarxes a l'aigua. Eren pescadors. 17 Jesús els digué:  

--Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes.  

18 Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir.  

19 Una mica més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que eren a la 

barca repassant les xarxes, 20 i tot seguit els va cridar. Ells deixaren el seu pare Zebedeu 

amb els jornalers a la barca i se n'anaren amb Jesús.  

 

Elecció dels Dotze : 3,13-19 

13 Jesús pujà a la muntanya, va cridar els qui va voler, i ells anaren cap a Jesús. 14 En 

designà dotze, als quals donà el nom d'apòstols, perquè estiguessin amb ell i per enviar-

los a predicar, 15 amb poder de treure dimonis. 16 Els dotze que va designar són aquests: 

Simó, a qui donà el nom de Pere; 17 Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, germà de Jaume, als 

quals donà el nom de Boanerges, que vol dir «fills del tro»; 18 Andreu, Felip, Bartomeu, 

Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Tadeu, Simó el Zelós 19 i Judes Iscariot, el qui el va 

trair.  

 

Missió dels deixebles: 6,7-31 
7 Llavors va cridar els Dotze i començà a enviar-los de dos en dos. Els donà poder 

sobre els esperits malignes 8 i els instruïa dient:  

--No prengueu res per al camí, fora del bastó: ni pa, ni sarró, ni cap moneda. 9 Poseu-

vos les sandàlies, però no us emporteu dos vestits.  

10 I els deia encara:  

--Quan entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell lloc. 11 Si una 

població no us acull ni us escolta, sortiu-ne i espolseu-vos la pols dels peus com a 

acusació contra ells.  

12 Ells se'n van anar i predicaven a la gent que es convertissin. 13 Treien molts dimonis 

i curaven molts malalts, ungint-los amb oli.  

.  

30 Els apòstols es reuniren amb Jesús i li van explicar tot el que havien fet i ensenyat. 

31 Ell els diu:  

--Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposeu una mica.  

 


