
Adaptació de l’evangeli de sant Lluc (Lc 13, 1-9)

Avui l’evangelista sant Lluc explica com Jesús aprofitava totes les 
ocasions per ensenyar-nos a viure fent sempre el bé. La història 
comença quan se li va acostar un grup d’homes esgarrifats per un 
accident que havia passat, sota les ordres del governador de Judea de 
l’època, Ponç Pilat.

Per aquell temps, es van presentar uns que li van contar a Jesús el fet 
d’uns galileus, la sang dels quals  Pilat havia barrejat amb la de les 
víctimes que oferien en sacrifici. 

Llavors, Jesús va aprofitar per donar-los un consell de molt valor per 
la seva vida: que fessin sempre el bé i es convertissin, és a dir, que 
s’acostessin cada vegada més a Déu.

Jesús els va respondre: «Us penseu que aquells galileus van ser 
malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres 
galileus? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual. I 
aquells divuit homes que van morir quan els va caure a sobre la torre 
de Siloè, us penseu que eren més culpables que tots els altres 
habitants de Jerusalem? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots 
acabareu igual.»

La necessitat de convertir-se



Com que Jesús és un bon mestre i sempre busca la manera més 
entenedora d’explicar les coses importants, va continuar les 
seves explicacions amb una paràbola (que és com un conte). 
Com que molts d’ells eren pagesos, va fer servir una paràbola en 
la qual parlava de cuidar una figuera. Això els va ajudar a 
entendre el que Jesús els volia dir: que es convertissin i 
multipliquessin les seves bones obres (és a dir, que donessin molt 
fruit). 

Jesús els va dir aquesta paràbola: 
«Un home que tenia una figuera a la vinya, va anar a buscar-hi 
fruit i no en va trobar. 
En veure-ho, va dir al vinyater: “Mira, fa tres anys que vinc a 
buscar fruit a aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la d’una 
vegada. Per què la tinc, si no fa més que ocupar-me la terra?” 
Ell li va contestar: “Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la 
terra i la femaré, a veure si fa fruit d’ara endavant; si no, ja la 
podreu tallar”.»

Amb aquesta paràbola, Jesús ens ajuda a entendre que Déu és 
com un vinyater que sempre espera el millor de nosaltres (com el 
de la paràbola, que confia en els fruits de la figuera)

La necessitat de convertir-se



1. Ara imagina que tu ets aquesta figuera i mira els teus fruits, repassa tot el que fas. 
Creus que tens aspectes en els que pots millorar? Pensa’n algun? Què pots fer per 
millorar-ho?

2. Jesús ens diu avui que Déu creu en nosaltres i sempre ens dona una altra oportunitat. 
En què t’agradaria que Déu et donés una altra oportunitat?

3. Aquesta Quaresma demana-li a Jesús que t’ajudi a canviar tot allò que et costa.

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


