
Recordes la missió de Joan Baptista de preparar el 
camí a Jesús per la seva vinguda? Avui sabrem què 
predicava, què deia a tots els que volien preparar-se 
molt bé per rebre el Messies:

Adaptació de l’evangeli de Lluc 3, 10-18

La gent preguntava a Joan:

- «Així, doncs, què hem de fer?»

Ell els responia: 

- «Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en té, i 
qui tingui menjar, que el comparteixi també amb els 
altres.» 

Això de compartir ja ens sona, oi? Però mireu què els 
deia als que feien mal ús del poder que tenien:

Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia també 
uns cobradors d’impostos que li deien: 

- «I nosaltres, mestre, què hem de fer?» 

Ell els contestà:

- «No exigiu més del que està establert.»

Joan predica i bateja



Igualment uns guardes li preguntaven:

- «Què hem de fer també nosaltres?»

Ell els deia:

- «No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de
denunciar-lo; acontenteu-vos de la vostra soldada.»

La gent, que vivia en l’expectació, sospitava si Joan no
fóra potser el Messies.

Ell respongué dient a tothom:

- «Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és més
poderós que jo, tan poderós que no soc digne ni de
deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i
amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva era;
el blat, l’entrarà al seu graner, però la palla, la cremarà
en un foc que no s’apaga.»

Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan
anunciava al poble la bona nova.

Joan predica i bateja



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

1. Què preguntava la gent a Joan?
2. I ell què els responia?
3. Qui sospitava la gent que era Joan?
4. Joan anunciava que vindria __________
5. Potser no sabies que... Els pagesos separen el gra de la palla ventant. La 
palla pesa poc i amb el vent de la pala se separa del gra, que és el més bo. Així 
es poden quedar amb el més valorat de la planta. Com que Joan i Jesús vivien 
en un entorn rural, Joan aprofitava aquest exemple per explicar a la gent que 
entenguessin que havien de canviar i ser millors persones, perquè Jesús faria el 
mateix amb ells: escolliria els que s’esforcessin per ser bons com el gra. 


