
Adaptació de l’evangeli de sant lluc (Lc 4, 1-13)

Jesús tenia molt clara la seva missió al món i quan va sentir 
que havia arribat l’hora es va retirar a un lloc per preparar-se 
de valent...

Jesús, ple de l’Esperit Sant, va tornar al Jordà, i durant
quaranta dies l’Esperit el conduïa al desert, i era
temptat pel diable.
Durant aquells dies no menjava res i a la fi va quedar
extenuat de fam.

El diable li va dir: «Si ets el Fill de Déu, digues a
aquesta pedra que es torni pa.»

Jesús li va respondre: «Diu l’Escriptura que l’home no
viu només de pa.»

El diable tempta el Fill de Déu



El diable tempta el Fill de Déu
Després el diable se’l va endur amunt, li va ensenyar en
un instant tots els reialmes de la terra i li va dir: «Et puc
donar tot aquest poder i la glòria d’aquests reialmes;
tot m’ha estat confiat a mi, i ho dono a qui jo vull;
adora’m i tot serà teu.»

Jesús li va respondre: «L’Escriptura diu: “Adora el
Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol.”»

Després el va conduir a Jerusalem, el va deixar dalt la
cornisa del temple i li va dir: «Si ets Fill de Déu, tira’t
daltabaix des d’aquí; l’Escriptura diu que “ha donat
ordre als seus àngels de guardar-te” i que “et duran a
les palmes de les mans, perquè els teus peus no
ensopeguin amb les pedres”.»

Jesús li va respondre: «Diu l’Escriptura: “No temptis el
Senyor, el teu Déu.”»

Esgotades les diverses temptacions, el diable es va
allunyar d’ell, esperant que arribés l’oportunitat.



Et proposem unes idees per treballar l’evangeli d’avui:

1- Hem començat un nou temps litúrgic. Saps quin és? 
2- Els temps litúrgics ens preparen per viure alguna festa important. Per a 
què ens prepara, aquest temps? 
3- L’Esperit va portar Jesús cap a un lloc concret. On el porta?
4- Quants dies s’hi va estar Jesús en aquest lloc?
5- Quan el diable el tempta, què fa Jesús?
6- I tu què faràs per viure la Quaresma?


