
 
 
 
 

 
Presentació 
 
L'Evangeli ens parla de Joan, el Precursor de Jesús. Ell és el màrtir de l'esperança 
cristiana.  
El seu desert és la presó, perquè havia parlat massa clar a Herodes, que vivia en una 
notòria immoralitat pública. Joan vivia la seva "nit fosca" i els deixebles que li queden  
- altres havien passat a ser deixebles de Jesús - no acaben de descobrir que Jesús sigui el 
Messies. Tots necessiten veure-hi clar. Per això envia una comissió a Jesús per a 
preguntar-li si és el Salvador. 
 
Lectura del text 
 
1r punt: contemplar l'escena 
 
- El verset anterior ens fa entendre que Jesús estava envoltat de gent, escoltant la seva 

predicació. Es presenten els deixebles de Joan i plantegen la seva pregunta. Recorda 
que "el qui ha de venir" es refereix al Messies. 

 
a) La qüestió manifesta una certa incertesa davant Jesús: Què et sembla que és el que 

els pot fer dubtar de Jesús? 
• És que Jesús no compleix les seves expectatives?  
• Encara que molts el seguissin, la majoria dubtaven? 

 
b) La resposta de Jesús és original: 

• No dóna una explicació sinó que apel·la al testimoni de les obres i de les 
paraules: Per què diries que ho fa així? 

• Si mires Is 35,5-6 hi trobaràs un recolzament en 1'Antic Testament. La paraula 
dels profetes era Paraula de Déu. 

 
c) Elogi de Joan Baptista per dues raons: 

• Per la vocació de Precursor de Jesús: quina frase ho expressa?  
• Per la seva fidelitat: on ho diu? 
• Quina explicació trobes a la darrera frase de Jesús: "el més petit al Regne del cel 

és més gran que ell"? Malgrat els grans exemples de l’Antic Testament, Jesús 
obra una nova era. 

 
2n punt: contemplar Jesús 
 
- Què vol dir: "feliç aquell que no quedarà decebut de mi”? 
- En la manera de preguntar a la gent: "què heu sortit a veure al desert", Jesús insinua 

una manera humana de ser i de viure. Què ens vol dir amb els interrogants que 
planteja en forma negativa? 

- No creus que el defineixen a ell i també a nosaltres? 
- Quins aspectes fonamentals remarquen per a la vida del cristià? 



 
3r punt: mirada a l'entorn 
 
- L'actitud valenta de Joan davant d'Herodes, ¿et suggereix algunes actituds, també 

valentes, que ens cal adoptar als cristians d'avui? 
- En els teus moments foscos, acuts a Jesús per a trobar llum a fi de poder continuar? 
- Et deixes ajudar pel testimoni d'altres cristians o bé et tanques dins de tu mateix?  

• per por? 
• no et vols embolicar? 
• veus que tu no n'ets capaç? 
• Potser en aquest camp trobaries una línia de compromís apostòlic per a 

esdevenir, també tu, testimoni per als altres. 
 
Compartició 
 
- Encara que per a cadascú sigui diferent, el compromís apostòlic el podries compartir 

amb els altres membres del grup. 
- Es podria, també, compartir la nostra esperança en Jesús, com la devia tenir el 

Baptista, malgrat que les circumstàncies li fossin adverses. 
 
Acció de gràcies 
 
Pregària del P. Foucault:  

 
Pare: 
Em poso a les teves mans,  
fes de mi el que vulguis,  
sigui el que sigui,  
te'n dono gràcies. 
 
Estic disposat a tot,  
ho accepto tot,  
mentre la teva voluntat  
es compleixi en mi  
i en totes les criatures.   
No desitjo res més. 
 
Et confio la meva ànima,  
te la lliuro  
amb tot l'amor de què sóc 
capaç, 
perquè t'estimo  
i necessito donar-me,  
posar-me a les teves mans  
sense mesura,  
amb una infinita 
confiança,  
perquè tu ets el meu Pare. 


