
Avui l’evangelista sant Mateu ens explica de quina manera
Jesús va superar les temptacions, estimant Déu i confiant
en la seva ajuda.

L’Esperit Sant va conduir Jesús al desert perquè el diable
el temptés.

Jesús va dejunar quaranta dies i quaranta nits, i al final va
tenir fam.

El temptador se li va acostar i li va dir:

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

Però Jesús li va respondre:

—L’Escriptura diu: L’home no viu només de pa; viu de tota
paraula que surt de la boca de Déu.

Les temptacions de Jesús
Adaptació de l’evangeli de sant Mateu 4, 1-11



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 va contestar:

—També diu l’Escriptura: No temptis el Senyor, el teu
Déu.
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Després el diable se’l va endur dalt d’una
muntanya molt alta, li va mostrar 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 van venir uns àngels
i el van ajudar.

Les temptacions de Jesús



1- L’Esperit Sant guia Jesús cap a un lloc concret per preparar-se per la seva missió d’anunciar 
l’Evangeli. On el fa anar? 
2- Quants dies s’hi va estar?
3- Què fa Jesús quan el diable el tempta? En qui confia?
4- Aquesta setmana hem començat la Quaresma, que és un temps de preparació per viure la 
Setmana Santa i la Pasqua. Aquesta Quaresma et convidem a pensar en alguna cosa que et 
costi de fer a casa o a l’escola. Fes-te el propòsit de superar-ho, com Jesús, triant sempre fer 
el bé i confiant en Déu que sempre ens ajuda.  

Et proposem unes preguntes per reflexionar sobre l’evangeli d’avui


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4:    

