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Mc 1, 14-15: Inici de la predicació a Galilea 
 
14 Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a 

Galilea i anunciava la bona nova de Déu. 15 Deia: 

--S'ha complert el temps i el Regne de Déu és a 

prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. 

 
Pautes per guiar la lectura: 

 Amb aquest breu fragment comença l’activitat missionera de Jesús, aquí 
comença el seu camí; i nosaltres el comencem amb Ell. 

 Llegim amb calma, més d’un cop, deixant que les paraules ressonin en 
nosaltres. Podem marcar allò que ens crida més l’atenció. Podem apuntar 
allò que ens ve a la ment quan llegim el text, el que ens suggereix. 

 Ens fixem en la frase que diu Jesús, i la repetim, la meditem i rumiem: què 
significa per a mi aquesta conversió? què és la bona nova? què és el 
regne de Déu? 

 
Per comentar: 

 Conversió: vol dir canviar de mentalitat, canviar de pensament. En la 
mentalitat hebrea vol dir tornar a Déu. El camí de seguiment de Jesús, el 
camí de deixeble, sovint contrasta amb les idees i formes de fer habituals; 
per això necessitem un canvi de “xip”, un canvi de mirada, de relacionar-
nos amb els altres i les coses. La conversió que ens demana Jesús és un 
canvique implica tota la vida de la persona. En aquest canvi la persona 
passa d’estar només pendent de si mateixa a estar més pendent de Déu i 
dels altres, que ocupen un lloc principal en la seva vida. 

 Bona nova: és l’anunci que fa Jesús dient que el Regne de Déu ja ha 
arribat, ja està entre nosaltres, ja podem gaudir d’aquest. El Regne de 
Déu, és poder 
conviure d’una manera molt directa amb Déu, és gaudir de la presència 
de Déu, poder parlar amb ell, poder veure’l. Amb Jesús ha arribat el 
Regne de Déu perquè Ell és Déu que s’ha fet home, perquè tots els homes 
puguin gaudir d’aquesta gran cosa que és compartir la vida amb Déu. 
Per això no em de 
pensar tant en un lloc 
físic, sinó en la 
persona de Jesús: en 
la mesura que el 
seguim i ens assimilem 
a Ell. Ara bé, aquest 
Regne de Déu no és 
(encara) evident, ni 
immediat; per això 
Jesús diu que cal la 
conversió i la fe per 
descobrir-lo i gaudir-
lo. 


