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Llegir... meditar... escoltar...  pregar... actuar... FORMACIÓ PERMANENT 

 

 

Text bíblic: JESÚS ÉS POSAT A PROVA AL DESERT  -  Mt 4,1-11 

Diumenge I de Quaresma, Any A 

 

 

 Aleshores l’Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés. Jesús dejunà 

quaranta dies i quaranta nits, i al final va tenir fam. El temptador se li acostà i li digué: 

− Si ets Fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans. 

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. 

Llavors el diable se l’enduu a la ciutat santa, el posa al punt més alt del temple  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.  

Jesús li contestà: 

− També diu l’Escriptura: No temptis el Senyor, el teu Déu.  

Després el diable se l’enduu dalt d’una muntanya molt alta, li mostra tots els reialmes del món 

i la seva glòria  i li diu: 

− Et donaré tot això si et prosternes i m’adores.  

Li diu Jesús: 

− Ves-te’n, Satanàs! Diu l’Escriptura: Adora el Senyor, el teu Déu, serveix-lo només a ell.  

Llavors el diable el va deixar, i vingueren uns àngels i l’assistien. 

 

 

 

AQUÍ I AVUI 

Què diu el text? 

¿Com has valorat fins ara l’escena de les temptacions de Jesús? 

¿Com es repeteixen aquestes temptacions en el tarannà de la nostra vida moderna? 

Què et suggereix la Paraula de la Lectio d’avui? 

 

  



COMENTARIS PER A SER LLEGITS ABANS O DESPRÉS DE LA LECTIO: 

− Consulteu les citacions en blau. 

− Llegiu amb atenció aquesta Lectio abans de la sessió presencial o virtual de grup. 

ÉS FORMACIÓ PERMANENT! 

EL TEXT 

− “...fou portat al desert”: Podem considerar que Jesús sofrí aquestes temptacions 

durant  tot seu caminar pastoral. La força de la temptació s’intensificà a 

Getzemaní. Els Evangelistes posen aquesta escena entre el Baptisme al Jordà amb 

la manifestació Trinitària i la predicació a la Galilea per metodologia catequètica. El 

desert fou la mateixa vida de Jesús caminant pel nostre món... (Dt 8,2). 

− “...quaranta dies i quaranta nits...”: (Ex24,18  /  Dt 9,9  /  IRe 19,8). 

− “L’home no viu només de pa...”: La temptació proposà a Jesús una solució fàcil a la seva 

fam... (Sl 69 (68),11). Jesús respon amb un text del Deuteronomi (Dt,8,3). 

− “ No temptis el Senyor...”: La publicitat fàcil, com més sorollosa sigui, millor per als 

promotors.  

Els arqueòlegs de Jerusalem a la segona meitat del segle XX desenterraren la base de la 

paret sud de les muralles del replà del Temple de Jerusalem, avui Pla de les Mesquites. A la 

part inferior del mur aparegueren tres portes tapades amb pedres que eren les portes por 

on entraven al Temple tots els pelegrins vinguts de fora la ciutat santa, els que vivien a la 

mateixa ciutat santa tenien una entrada diferent, de privilegi, reservada per a ells. Entrant 

per aquestes portes, els pelegrins  havien d’ascendir una escalinata per a arribar a la 

superfície de l’esplanada. A la part superior de la muralla i circumdant tot el recinte hi 

havia el Pòrtic de Salomó, reproduït avui en la maqueta de la ciutat de Jerusalem al museu 

històric de la mateixa ciutat. Llançar-se daltabaix des del Pòrtic de Salomó era caure 

exactament davant aquelles tres portes d’anar i venir continuat de pelegrins... La 

temptació li proposa a Jesús llançar-s’hi; seria una bona manera d’iniciar el seu treball de 

proselitisme per al nou regne... (Sl 91(90),11-12). Jesús li respon senzillament que a Déu 

no se’l pot temptar des de la nostra temeritat. 

− “Adora el Senyor, el teu Déu...”: La temptació proposa a Jesús dominar els poders i 

imperis del món. El Llibre de l’Apocalipsi també parla d’una muntanya molt alta, però en 

sentit contrari al que se li proposa a Jesús (Ap 21,9-14). La resposta de Jesús és repetir el 

que el Llibre del Deuteronomi diu sobre l’adoració i culte al Déu del Sinaí (Dt 6,13-14). 

− “...uns àngels l’assistien”: ( Sl 91(90),11). Si aquestes proves que Jesús sofrí les 

conceptuem al llarg de la seva vida, els àngels que l’assistiren podrien molt ben ser la 

referència semítica a les dones que el proveïren en la seva tasca pastoral fins que no va 

arribar la Pasqua. 

                                                                           EL CONTEXT  

Els tres Evangelistes sinòptics ens presenten l’escena de les temptacions de Jesús al 

desert (Mc 1,12-13  /  Mt 4,1-11  /  Lc 4,1-13). La primera redacció fou la de Marc. 

Mateu i Lluc, amb uns matisos, adapten l’escena a la catequesi que fan a les 

respectives comunitats. 

Les temptacions del desert es refereixen a l’ús innecessari del poder sobrenatural 

(convertir les pedres en pans), a la vanaglòria o confiança temerària (llençar-se des del 



pinacle del Temple) i l’ambició (possessió dels regnes de la terra). Si Jesús hagués fet 

seva la suggestió instintiva d’una publicitat i efectismes fàcils, la seva missió hagués 

sigut impossible i hauria quedat destruïda des de bon principi. La seva consciència de 

“fill de Déu”  i “ungit del Senyor” s’havia de sobreposar a tot avantatge terrenal, 

mundà i merament humà. 

Mateu aquí ens presenta un dels episodis més impressionants de tot el Nou 

Testament. Potser el vocable més apropiat seria “proves” més que no pas 

temptacions. Literàriament i teològica és un dels textos més elaborats de la Bíblia. 

Només l’artifici dramàtic d’aquest  relat  pot presentar tanta profunditat en tan poques 

ratlles.  

Jesús al Baptisme acaba de ser proclamat Fill de Déu i, com a tal, es disposa a iniciar el 

nou Èxode que serà dur i dolorós. Els  Evangelistes, Mateu avui, abans de redactar el 

caminar de Jesús que el portarà a la mort, ens presenten un pòrtic grandiós: la 

confrontació de Jesús amb el mal instintiu arrelat en la mateixa naturalesa humana i 

com Jesús s’hi contraposa. El “temptador” que presenta l’Evangelista és la 

personificació de tota prova o temptació, innates en la mateixa naturalesa humana des 

de les vivències pulsionals de “jo”. Marc anomena el temptador “Satanàs”, i Lluc 

“diable”.  Jesús durant la seva vida va viure la confrontació entre el projecte salvador  

del Pare i l’anti-projecte de l’egoisme humà.    

Avui dia, al nostre entorn, quasi sense adonar-nos-en , les tres temptacions també hi 

són: èxits econòmics ràpids i injustificables (pans)...publicitats i espectacles alienadors, 

i efectistes (pinacle del Temple)... i fer-se amb el poder, poders!, com sigui, on sigui i 

quan sigui (una muntanya molt alta)... 

 

COMPLEMENTS DE L’EVANGELI 

 

Primera lectura, Gn 2,7-9; 3,1-7:”La serp era el més astut de tots els animals...” 

Salm 51 (50),3-17:”Compadiu-vos de mi, Déu  meu...” 

Segona lectura, Rm 5,12-19:”...entrà el pecat al món...” 

 

TEXTOS PARAL·LELS:  Mc 1,12-13  /  Lc  4,1-13 

 

 

La “Lectio Divina online” també es tradueix i envia en anglès i espanyol. 
Podeu trobar-la a https://amvic2022.blogspot.com/  
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