
 

PRIMER DIUMENGE 
 

PREGÀRIA INICIAL 

Vine, Esperit de Déu. 
Obre les meves orelles perquè escolti la teva Paraula, 
il·lumina la meva ment perquè la comprengui. 
Fes que el meu cor l'aculli 
i allí es trobi amb el més profund de mi. 
Converteixi les meves bones intencions 
en compromisos decidits. 
 
 

LECTURA BÍBLICA (Lc 4, 1 – 13) 
 

Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà. L'Esperit el va conduir 

pel desert durant quaranta dies, i era temptat pel diable. Aquells dies no 

va menjar res, i a la fi tenia fam. El diable li digué: 

- Si ets Fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa. 

Però Jesús li va respondre: 

- L'Escriptura diu: L'home no viu només de pa. 

Després el diable se l'endugué enlaire, li va mostrar en un instant tots els 

reialmes del món i li digué: 

- Et donaré tota l'autoritat i la glòria d'aquests reialmes: me l'han 

confiada a mi, i jo la dono a qui vull. Adora'm i tot serà teu. 

Jesús li respongué: 

- Diu l'Escriptura: Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol. 

Després el conduí a Jerusalem, el va posar dalt de tot del temple i li 

digué: 

- Si ets Fill de Déu, tira't daltabaix.  Diu l'Escriptura: Donarà ordre als 

seus àngels de guardar-te.  I encara: Et duran a les palmes de les mans 

perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres. 

Jesús li contestà: 

- Diu l'Escriptura: No temptis el Senyor, el teu Déu. 

Un cop el diable hagué esgotat tota mena de temptacions, s'allunyà d'ell 

fins al moment oportú. 

 
  



 
Notes per ajudar a comprendre el text 
 
– “El desert”, en la Bíblia, és una 
zona amb poca vegetació, poc 
habitada i amb animals perillosos. 
Hi viuen els bandejats i perseguits 
(Gn 21,14; 1Ma 2,29) i “el diable” i els 
mals esperits (Lc 11,24). És també 
lloc de prova, de correcció, de 
reflexió i de trobament amb Déu (Dt 
8,2-6 i Os 2,16). Lloc o situació per 
dir SÍ a Déu o, cedint a la temptació, 
dir-li NO. 
 
– La xifra “quaranta” en la Bíblia 
equival a un període de temps llarg. 
Temps que pot ser d’opressió, de 
seducció, de camí cap a la llibertat, 
de crisi. En tot cas, temps en el que 
Déu és a prop. Aquí hi ha una 
al·lusió a l’estada de Moisès a la 
muntanya (Ex 34,28), al camí que va 

recórrer Elies per arribar a la 
muntanya de Déu (1Re 19,8) i als 
quaranta anys de pelegrinatge 
d’Israel pel desert (Nm 14,34). També 
van ser quaranta els dies del Diluvi 
(Gn 7,17). Tots aquests textos estan 
relacionats amb l’Aliança de Déu 
amb el seu poble. 
 
– La temptació és la prova en la que 
es pot discernir la profunditat i 
solidesa de la fe. En les dificultats 
de la vida, però també en els 
moments que sembla que tot va bé, 
s’hi poden viure temptacions que 
proven la intensitat de la fe en la 
persona que creu. El creient pot 
reeixir en la prova –sortint-ne 
enfortit– o pot sucumbir. 

 

Notes per a fixar-nos en Jesús i l’Evangeli 
 
● Jesús “se’n tornà del Jordà”, on 
s’ha manifestat qui és (Lc 3,21-22). 
● La xifra “quaranta”, símbol d’un 
període de temps llarg, indica que 
som davant tota la missió de Jesús, 
el qui ve a enfrontar-se al mal. 
● És en tota la seva missió que 
Jesús és “ple de l’Esperit Sant”: 
l’Esperit Sant és qui condueix tota 
la missió de Jesús (Lc 1,35; 3,16.22; 
4,14.18; 10,21). 
● L’Esperit dóna la força per 
afrontar les temptacions i tota 
mena de dificultat. 
● Jesús dóna testimoni als 
deixebles, que també seran 
temptats (Lc 22,3.31.40), i els ensenya 
a pregar per no caure en la 
temptació (Lc 11,4). 
● La primera temptació és la 
d’actuar sense obeir el Pare. La 

voluntat del Pare és que el “Fill” faci 
el camí de la humanitat. Jesús 
respon que l’autèntic aliment és fer 
aquesta voluntat (ho fa citant Dt 8,3, 
on s’expressa la necessitat que té la 
humanitat de la paraula que surt 
de la boca del Senyor). Fer la 
voluntat del Pare –ser home amb 
totes les conseqüències– és l’única 
cosa que pot identificar Jesús com 
a “Fill de Déu”. 
● La segona temptació consisteix a 
creure que es pot ser senyor del 
món i de les coses, i que es pot 
estar per damunt dels altres. És 
adorar el poder amb l’adoració que 
tan sols Déu, com a únic Senyor del 
món, mereix. Jesús respon amb 
l’adoració a l’únic Senyor de tot (Dt 
6,13), l’únic que està realment per 
damunt i que, tanmateix, ha vingut 



 

 

a posar-se per sota de tots (Lc 12,37; 
Fl 2,6-11). 
● La tercera temptació és la que es 
produeix quan dubtem si Déu és o 
no és amb nosaltres: temptar Déu, 
exigir-li senyals espectaculars per 
demostrar que hi és. En aquest cas 
el diable manipula la Bíblia (Sl 91,11-
12), se la sap com ningú. Jesús no 
demana cap signe perquè Déu és 
amb Ell (Dt 6,16). 
● Aquesta tercera temptació ens fa 
contemplar Jesús al final del seu 
camí, a “Jerusalem”, on amb la seva 
mort i resurrecció –Pasqua– 
superarà definitivament la prova 
del temptador i mostrarà 

plenament la seva obediència al 
Pare (Lc 23,46). 
● L’evangeli de Lluc presenta Jesús, 
en la seva vida pública, com a més 
poderós que les forces del mal (Lc 
10,18-19). La seva presència retorna 
la salut als homes i dones víctimes 
del mal (Lc 13,16; Ac 10,38). Però “el 
diable” sempre espera “el moment 
oportú” per a actuar, i ho 
aprofitarà, sobretot, en el moment 
de la passió (Lc 22,3.31.53). La 
resurrecció (Lc 24) serà la derrota 
definitiva de l’autor de la confusió i 
la divisió entre les persones. 

 
 
CANT 
Compadiu-vos de mi CANTA LA TEVA FE 
 
Fa 40 dies i 40 nits que visc en aquest desert 
i avui he estat temptat de convertir les pedres en pans 
i preocupar-me només per allò que és material... 
 
Fa 40 dies i 40 nits que visc en aquest desert 
i avui he estat temptat de deixar-me caure i comprovar 
si vénen els àngels i em porten amb les seves mans... 
 
L'home no viu no viu només de pa  
No temptaré al meu Senyor! 
Vull adorar-lo per sempre a Ell tot sol 
 
Compadiu-vos de mi, compadiu-vos de mi, Déu meu, 
vós que estimeu tant;  
vós, que sou tan bo, esborreu les meves faltes; 
renteu-me ben bé de les culpes, purifiqueu-me dels meus pecats. 
 
Fa 40 dies i 40 nits que visc en aquest desert 
i avui he estat temptat de renunciar a tots els meus valors 
i així poder posseir els reialmes del món... 
 
L'home no viu ... 

 
 



 

 

MEDITACIÓ 
 
Durant quaranta dies l’Esperit el conduïa pel desert. 
¿Deixo que l'Esperit Sant guiï la meva vida, les meves decisions, 
les meves opcions o sóc jo l'únic que porta les regnes de la meva 
vida? Vols estimar, moments per "fer desert", entrar en tu mateix, 
fer silenci, per trobar-te amb Jesús? 
 
Digues a aquesta pedra que es torni pa. 
Moltes vegades prioritzem les coses materials com si fossin el 
principal. En quins moments em veig arrossegat pel 
materialisme, el consumisme desenfrenat? 
 
L’home no viu només de pa. 
Què està alimentant la meva vida de fe: la celebració dels 
sagraments, la lectura orant de la Paraula, una lectura espiritual, 
experiències de servei, l'acompanyament personal? 
 
Et puc donar tot aquest poder i la glòria d’aquests reialmes. 
Quins són els valors que mouen la meva vida? Quines coses són 
importants per a mi? A què o a qui "adoro", és a dir, ofereixo la 
meva vida? 
 
Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix des d’aquí. 
Quan utilitzo a Déu per als meus interessos particulars? Quin 
tipus de miracles "exigeixo" a Déu en la meva vida? 

 

 
COMPARTIM LA PREGÀRIA 
 
En aquest moment, després d'haver escoltat la Paraula de Déu, 
parla-li tu ara a Ell amb confiança com un fill o una filla amb el 
seu pare i la seva mare. Reconeix la seva presència en la teva 
vida, dóna-li gràcies, explica-li això que et càrrega, demana-li 
l’ajuda i la llum necessària.  
Podem compartir amb els altres la nostra pregària personal en 
forma de comunicació de vivències, de petició, d'acció de 
gràcies, de lloança ... 
 
 

COMPROMÍS 
 
Quins compromisos concrets puc treure d'aquesta pregària per 
portar-los a la vida. 

 


