
DIUMENGE 1ER DE QUARESMA ( 1 de març) 

Dimecres passat començàvem el cicle quaresmal amb la imposició de la cendra. No és aquest un acte 
folklòric, com l’enterrament de la sardina, sinó compromís de conversió. 
 

Avui veiem Jesús, com a persona humana, temptat; però la força de l’Esperit venç les temptacions. 
Situem-nos: 
 

Desert. Aquí es pot escoltar la veu de Déu, però es sent també l’atracció de forces externes, de desigs i 
plaers mundans, que ens allunyen de Déu. I fixem-nos: el diable tempta Jesús emprant la Paraula de Déu 
prenent com a model els salms que es resen a Israel. És curiós, fins i tot a l’interior de la religió s’hi pot 
amagar la temptació de distanciar-nos de Déu. 
 

1ª temptació. Situada al desert. Després del gran dejuni, ve la fam. 
Temptació:   pensar en saciar el propi desig “diguis que aquestes pedres 
es tornin pans”. Jesús: “L’home no viu només de pa”. Jesús rebutja 
utilitzar Déu pel seu interès. El primer que es necessita és menjar. Avui 
la temptació del menjar és: l’esport, la sortida, la festa, el consum.... I no 
ens adonem que necessitem quelcom més; l’anhel de l’ésser humà no 
s’apaga tan sols alimentant gustos i desitjos del cos. Sempre que els 
cristians anteposem el nostre benestar material a les necessitats de 
l’esperit i dels altres, ens allunyem de Jesús. 
 

2ª temptació. Situada al temple. El temptador proposa una 
entrada triomfal a la ciutat santa, descendint de dalt com un 
Messies gloriós; Déu l’assegurarà. Buscar seguretats en Déu, quina 
temptació tan actual! I Jesús reacciona: “No temptis el Senyor, 
el teu Déu”. Res de Messies triomfador; no posarà Déu al servei 
de la seva glòria; només es posarà al servei dels necessitats i 
malalts. 
La temptació d’avui i d’ahir: organitzar una religió com un sistema 
de creences i pràctiques que donen seguretat. En recordeu, no?. 
No construirem un món més humà si ens refugiem en la pròpia religió. Cal assumir compromisos arriscats, 
confiar en Déu que ens vol actius i no passius.. Quan com a seguidors de Jesús busquem “quedar bé” més 
que no pas “fer el bé”, ens allunyem d’Ell. 
 

3ª temptació. Situada a la muntanya. Als seus peus hi ha els 
regnes amb els seus conflictes, guerres i injustícies; mals 
controlats pel diable. Si Jesús cedeix “adora’m i tot serà teu”, 
es farà autor del mal. Jesús no es sent cridat a dominar el món 
com l’emperador romà, sinó a servir als que viuen oprimits pel 
seu imperi. No és un Messies dominador, sinó servidor. El regne 
de Déu no s’imposa amb poder, s’ofereix amb amor. El món no 
s’humanitza amb la força del poder. Els qui segueixen Jesús i 
cerquen poder i glòria (alerta avui als partits que es refugien en la religió per imposar el seu poder), 
viuen “agenollats” davant del diable. No adoren el Déu veritable, se n’aprofiten. El poder mundà és una 
oferta diabòlica. Quan els cristians el busquem, ens allunyem d’Ell.  


