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Baptisme i temptacions 
Tu ets l’estimat de Déu 

 
Per anar-hi entrant... 

Tria un lloc que t’ajudi a concentrar-te, pren consciència del que et 
disposes a fer. Pregunta’t: què desitjo avui?  

 
Oració preparatòria 

Demana a Déu saber aprofitar el matí. Ofereix-li aquest temps. 
Demana-li bona disposició per apropar-te a Ell, escoltar-lo… i saber 
esperar com podràs servir Déu i els altres. 
 

Primera part 
Baptisme de Jesús Lc 3,21-22 

El centre de l’oració és la persona de Jesús, en concret, la seva kènosi. 
 
Mira Jesús  
submergit en el poble, amb els dèbils i alhora expectants,  
submergit en l’oració, amb el Pare, 
submergit en l’aigua, amb els pecadors, immers en la tragèdia 

humana… 
 

Contempla com 
el cel obert; amb Jesús s’obre el cel; Déu és al nostre abast; 
l’Esperit que planeja sobre Jesús. 
 

Escolta la Veu que pronuncia la seva identitat. 
 
 
 
 
 
 

 



Segona part 
Temptacions de Jesús Lc 4,1-13 

 
Situa’t en l’aridesa del desert. 
 
Llegeix el text. Descobreix la força impactant que té aquest fragment 
evangèlic. Una força que pot arribar al teu interior.  
 
Jesús es “buida” del tot acceptant ser temptat com un home que es posa a si 
mateix com a mesura de totes les coses i fent passar al davant tot els propis 
interessos prescindint de Déu. 
 
Arrenca la màscara del Príncep d’aquest món que es presenta revestit de 
riquesa, aburgesament, comoditats... perquè caiguem en les seves insídies i 
ens empassem les seves estratègies. 
 
Les temptacions foren per a Jesús expressió de dos tipus de messianisme; 
per a nosaltres, de dos tipus de missió, seguint dues lògiques: 
 
Autoafirmació 
Autosuficiència 
Seguretat 
Racionalitat sense misteri 
Triomfalisme 
Connivència amb el poder 
Fer cas omís del sofriment del 
poble 

Solidaritat i servei 
Marges, les perifèries 
Partir des d’abaix, des del poble 
Viure la gratuïtat i la filiació 
Entendre la pobresa com 
alternativa de vida 
…

 
− Per quina d’aquestes dues lògiques et decideixes? 
− Quines conseqüències té per a la teva vida? 
− Quin lloc ocupa la Paraula de Déu en aquest discerniment? 

 
 

Col·loqui 
Jesús no pren una opció de manera voluntarista, sinó que és fruit de la seva 
experiència baptismal de sentir-se Fill emparat pel poder vivificador de 
l’Esperit.  
Com a deixeble de Jesús,  

− Qui sóc jo per a tu, Déu meu? 
− Qui ets tu, Déu meu, per a mi? 

 


