
Avui és el segon diumenge de l’Advent, un temps 
d’espera en el qual ens seguim preparant per a la 
vinguda de Jesús, el Fill de Déu. 

En aquest evangeli descobriràs que hi va haver una 
persona molt important que tenia com a missió 
preparar-li a Jesús el camí perquè Ell pogués venir i 
començar a transformar el món!

Adaptació de l’evangeli de Lluc 3, 1-6

L'any quinzè del regnat de l'emperador Tiberi, 
mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, 
Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà 
ho era d'Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies
ho era d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, 
Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al 
desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant 
un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels 
pecats. 

Predicació de Joan Baptista



Joan, el fill de Zacaries, vivia en el desert. Predicava un
baptisme de conversió, per això se’l coneixia com a Joan
el baptista.

Quin baptisme era aquest de la conversió? Joan els
animava a deixar de fer totes les coses que no eren bones
per a ells, les coses que eren pecat. I així podien orientar
les seves vides cap a Déu (fer la conversió).

Tot això facilita molt el camí de Jesús. Per això Joan els
deia que si renunciaven a tot això i es convertien seria
com aplanar el camí del Senyor.

Joan complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes:

«Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor,
aplaneu-li el camí. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran
les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una
plana, i el terreny escabrós serà una vall, i tothom veurà
la salvació de Déu.»

La predicació de Joan Baptista



Et proposem unes idees per treballar l’evangeli d’avui:

1. Com anomenaven Joan, el fill de Zacaries?
2. Perquè?
3. Joan anunciava que vindria _______________
4. Déu va anunciar la missió de Joan parlant a un profeta mentre pregava. 
T’has fixat en el nom d’aquest profeta? Qui era?
5. Imagina’t el moment en què Déu li diu al profeta que hi haurà una persona 
com Joan que complirà amb aquest encàrrec! I quan t’imaginis l’escena, torna 
a llegir el que li va dir Déu. Oi que és impressionant com prepara Déu les 
coses?!


