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«Temptacions en el desert»
(Mt 4,1-11)

El text
1 Aleshores l'Esperitva conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés. 2 Jesús dejunà
quaranta dies i quaranta nits, i al final tenia fam.
3 El temptador se li acostà i li digué: «Si ets Fill de Déu,digues que aquestes pedres es tornin
pans.» 4 Però ell li va respondre: «L'Escriptura diu: L'home no viu només de pa; viu de tota
paraula que surt de la boca de Déu.»
5 Llavors el diable se l'enduu a la ciutat santa, el posa dalt de tot del temple 6 i li diu: «Si ets
Fill de Déu, tira't daltabaix. Diu l'Escriptura: Donarà ordre als seus àngels, i et duran a les
palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres.» 7 Jesús li contestà:
«També diu l'Escriptura: No temptis el Senyor, el teu Déu.»
8 Després el diable se l'enduu dalt d'una muntanya molt alta, li mostra tots els reialmes del
món i la seva glòria 9 i li diu: «Et donaré tot això si et prosternes i m'adores.» 10 Li diu Jesús:
«Vés-te'n, Satanàs! Diu l'Escriptura: Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol.»
11 Llavors el diable el va deixar, i vingueren uns àngels i el servien.

Notes sobre el text
Mateu i Lluc completen el breu text de Marc sobre les temptacions de Jesús en el desert (Marc
relata aquest esdeveniment en només dos versets: Mc 1,12-13) amb dades de la tradició Q (de
la paraula alemanya Quelle: font), una font de dites de Jesús.
La narració està plena d'evocacions de l'Antic Testament, i no només en les cites explícites: en
boca de Jesús, com a resposta a cadascun dels paranys del diable: Dt 8,3 (primera temptació),
Dt 6,16 (segona temptació) i Dt 6,13 (tercera temptació); però també en boca del temptador, Sl
91,11-12.
Els 40 dies de Jesús al desert recorden els 40 anys del poble d’Israel al desert, camí de la terra
promesa, i cadascuna de les temptacions superades per Jesús ens recorden situacions similars
del poble de Déu, en les quals aquest sucumbeix a les temptacions: la seva rebel·lia contra
l’aliment del mannà, la petició de actuacions miraculoses per a solucionar els seus problemes
quotidians, la construcció i adoració del vedell d’or.
La narració concentra en un sol relat diverses formes de temptació, amb l’objectiuque sigui útil
per a la comunitat a la qual va dirigida.

Per comentar en grup
Jesús és el Fill de Déu, així ha quedat manifest en la teofania del baptisme de Jesús: Una veu
digué des del cel: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut» (Mt 3,17). El
temptador invocarà aquest títol per a introduir la primera temptació. Si ets fill de Déu... L’amor
propi pot ser el nostre pitjor enemic. ¿Som conscients que molt sovint el primer impuls de
qualsevol instigació al mal ve a partir de una crida al nostre amor propi?
La primera temptació que ens presenta el text és utilitzar Déu interessadament, buscant la
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solució fàcil, sense esforç personal; Déu es converteix en un “tapa forats”. ¿Li demanem a
Déu que resolgui allò que ens pertoca a nosaltres?
L’Evangeli ens diu: L'home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.
¿sabem buscar en la Paraula de Déu la inspiració que orienti i il·lumini les diferents
situacions de la vida.
Una altra temptació és la recerca del que és espectacular, de la fama fàcil, d’estalviar-se l’esforç
d’allò senzill i quotidià. ¿Ens adonem que és una burla dels qui confiant en Déu, amb
amor i paciència, sofreixen dificultats per avançar cada dia?
La temptació més greu és posar altres coses al lloc de Déu i fer-ne ídols: diners, plaers, poder,
reconeixement... La paraula de Déu diu: Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol.
Tots els altres «déus» ens converteixen en esclaus; el Déu de Jesús ens vol lliures. ¿Quins són
els “ídols” que més ens sedueixen en la nostra vida personal i comunitària?
En la paraula de Déu trobem l’aliment per a la nostra vida, el sentit de la nostra existència per
viure en llibertat i responsabilitat. En canvi, la temptació ens mostra una realitat atractiva però
enganyosa. ¿Tenim experiència que el pla de Déu fa feliç l’ésser humà i respon a les
seves expectatives més profundes?

El text fet pregaria
Senyor, que busqui en totes les coses la teva voluntat, i no permetis que caigui en la temptació
d'utilitzar-te, en buscar solucions fàcils, però falses.
No deixis que m’encegui el que és espectacular i m'impedeixi percebre la grandesa d’allò senzill.
Que no busqui en el poder, els diners o la fama el que només es pot trobar en Tu.
Déu meu, ensenya'm a estimar la teva Paraula, a meditar-la diàriament, a fer-la oració, a
compartir-la en la comunitat, perquè només en ella trobo paraules de vida eterna, només en
ella et descobreixo com un Déu que és tot amor i que em convida a dur aquest amor a tots,
sense distinció
Javier Velasco Arias
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