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Marc i la seva comunitat s’han passat moltes hores parlant de Jesús, a 

les seves litúrgies, a les seves reunions… i a les seves tertúlies familiars. 

Han pregat; l’han conegut per dins gràcies a la llum de l’Esperit. Marc ha 

dedicat la seva vida a predicar-lo, té preparades, com qualsevol catequis-

ta, moltes peces catequètiques adaptades a diversos públics. Són peces 

creades amb l’ajut de les tradicions que li han arribat i, sobretot, amb 

l’ajut de moltes hores d’oració i de predicació. Amb l’ajut de molts anys 

de pro-seguiment del Mestre. La vida de Jesús ha acompanyat Marc du-

rant els viatges difícils per mar i per terra, en les dificultats, en les perse-

cucions…, quan l’any 64 Neró, després de l’incendi de Roma, va crucifi-

car ferotgement molts cristians i van haver de passar a una clandestinitat 

més rigorosa. A les presons, el Jesús concret de carn i ossos, l’Amic ín-

tim, els acompanyava, el sentien molt a prop, entenien ara millor que mai 

la seva passió. 

Jesús era una persona viva per a l’autor de l’evangeli. L’havia vist tan-

tes vegades…! Se l’havia imaginat tantes vegades pels pobles i camins 

de la Mar Mediterrània predicant en les diverses comunitats… 

L’evangelista, en les seves estones de pregària i de predicació, després 

de 40 anys, ha sentit parlar Jesús, ha «vist» els deixebles, la gent de Pa-

lestina com si ell s’hi trobés present en aquelles escenes. Ha vist, ha es-

coltat, ha ensumat i tastat la fragància d’aquelles, memorables escenes 

de 40 anys enrere. Els seus ulls i la seva oïda externs no hi van ser mai, 

però els seus ulls interiors, amb la força de l’Esperit, l’han vist, l’han sen-

tit… han menjat amb ell. Marc ha demanat mil vegades a l’Esperit que li 

doni coneixement intern de Jesús per tal d’estimar-lo i pro-seguir el seu 

camí. I Marc ha recollit en tantes sobretaules l’experiència de molts cristi-

ans, les experiències de germans de prop i de lluny. Jesús és per a ell el 

Vivent. Al seu Evangeli ens farà veure, escoltar, tocar… Jesús, perquè 

també per a nosaltres sigui el Vivent. 

 


