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El temptador se li acostà i li digué: “Si ets Fill de Déu, digues que aquestes
pedres es tornin pans”.
El temptador és un seductor; les seves propostes són molt subtils i
afalagadores; s'acosta tant a nosaltres, que se’ns posa a dins. No ens és
fàcil detectar per on ens està llevant la vida. Sense adonar-nos, la temptació
creix, contagia, es justifica. Tot el nostre ésser se sent afectat, afalagat,
provocat. Però quan el pa és pa-diners, és pa-poder, que domina els pobres
sense compartir amb ells el que els pertany, no és pa de Déu ni pa nostre,
és un engany.

Jesús li respon: «L’home no viu només de pa; viu de tota paraula que
surt de la boca de Déu”.

Jesús no vol convertir les pedres en pa, vol convertir els homes, perquè
comparteixin el pa; vol un pa que no sigui poder sinó comunió. L'autocomplaença
és una temptació, perquè l'ésser humà no solament viu de benestar. Quan som

temptats, solament la Paraula de Déu ens salva. La Paraula ens enforteix en les
proves; quan tot sembla ombrívol, renova el nostre esperit, ens fa conèixer l'amor
i l'amistat, desenvolupa la nostra solidaritat amb els qui sofreixen, ens fa escoltar
la nostra consciència amb responsabilitat.

“Si ets Fill de Déu, tira't daltabaix”.
Res és clar ni fàcil en la vida. Continuem estant en la mateixa situació de prova
que Jesús. Potser hem optat pels camins atractius del Diable. Amb la força i
lucidesa de l'Esperit, podem triar camins de llibertat i no d'esclavitud, de servei i
no de domini, de vida i no de mort. No caminem sols; caminem amb Aquell que
és el nostre Camí.

Jesús li contesta: “No temptis el Senyor, el teu Déu”.
A vegades pensem que hauria estat més fàcil establir relacions amb Déu a un
nivell especial de seguretat. Tot seria més fàcil. Però la crida de Déu ha estat feta
amb amor i un respecte radical, sense forçar-nos de cap manera, sense obligarnos a acceptar el messianisme de Jesús, sense miracles exteriors, sense
imposicions, sense demostracions. Així va ser el camí de Jesús, desplegant un
messianisme d'amor, sense comprar els pobres amb pa, sense valer-se del poder
per a imposar des de dalt el seu projecte, sense dominar sobre les consciències.
Optarem per aquest camí?

“Tot això t’ho donaré si et prosternes i m'adores”.
El diable ofereix la dictadura perfecta: que es formi un ramat esplèndid, però en el
qual l'ésser humà haurà mort. Jesús no vol autòmats ni esclaus, sinó amics i fills.
Jesús només vol regnar per a curar, donar vida i plenitud a tothom.

Llavors li diu Jesús: “Adora el Senyor, dona culte a ell tot sol”.
"El

cristià està cridat a tornar a Déu 'de tot cor', a no acontentar-se amb una vida
mediocre, sinó a créixer en l'amistat amb el Senyor", afirma el Sant Pare. La
quaresma és una oportunitat per a convertir-nos i deixar-nos evangelitzar fins als
racons més profunds del cor. En el desert, que no és absència de persones sinó
presència de Déu, aprendrem a créixer en l'amistat amb el Senyor.
Font: CIPE. Centre d’Iniciatives de Pastoral d’Espiritualitat

Lectures per a la setmana
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
Dissabte:

Levític 19,1-2.11-18
Isaïes 55,10-11
Jonàs 3,1-10
Ester 14,1.3-5.12-14
Ezeq. 18,21-28
Deuteron. 26,16-19

ACTITUD
Busca uns moments de silenci. Entra en
la presència de Déu. Fes-ho en el nom
del Pare, que ens alimenta amb la seva
Paraula, i del Fill, que ens acompanya en
el nostre camí, i de l’Esperit, que ens
condueix a les fonts de l’amor.
En el silenci, escolta el clam del món:
milions de persones que no tenen pa,
immigrants que moren pel camí,
desplaçats, sensesostre, drogoaddictes,
malalts…
Que la meva identitat més profunda sigui
el pla d’amor alliberador del Pare per a
tota la humanitat.

Salm 18
Salm 33
Salm 50
Salm 137
Salm 129
Salm 118

Mateu 25,31-46
Mateu 6,7-15
Lluc 11,29-32
Mateu 7,7-12
Mateu 5,20-26
Mateu 5,43-48

PREGÀRIA
Oh Senyor, mira que som fràgils!
Revesteix-nos de la teva fortalesa. Mou
la nostra vida al ritme de la Paraula.
Jesús, gràcies per ensenyar-nos el teu
camí de veritat. Tu ets gratuïtat amorosa.
Mai enganyes.
Ens dones la força per a ajudar els
febles, ens dones ulls per regalar-los als
que mai han vist la bellesa, ens dones
mans per a donar, cor per a fer-lo bategar
al costat dels cors calculadors, braços
per a abraçar a qui no gosa manifestar el
seu amor, i força al cos per encoratjar els
qui viuen d’esma. Beneït i lloat siguis,
Senyor!
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