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l’Evangeli
Temptacions de Jesús
Mt 4,1-11
Aleshores l’Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptàs. Jesús dejunà quaranta dies i quaranta nits, i al final va tenir fam.
El temptador se li acostà i li digué: —Si ets Fill de Déu, digues que
aquestes pedres es tornin pans. Però ell li va respondre: —L’Escriptura
diu: L’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca
de Déu.
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 contestà: —També
diu l’Escriptura: No temptis el Senyor, el teu Déu.
Després el diable se l’enduu dalt d’una muntanya molt alta, li mostra 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 vengueren uns àngels i l’assistien.
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COMPRENDRE EL TEXT
Tres pistes ens dona Mateu per tal que puguem interpretar
aquest text segons la seva intenció.
La primera
El situa tot just al bell començament de la vida pública de Jesús. Juntament amb el Baptisme al Jordà, ve a ser com un gran
pròleg de tot el que segueix.
La segona
Els nombres. Quaranta dies i tres temptacions. Quaranta: tota
una vida, segons el simbolisme d’aleshores; tres: totalitat, plenitud, una cosa completa i acabada a la qual no manca res. Els
dos nombres junts: Mateu sintetitza les dificultats (temptacions)
amb què Jesús s’haurà de mesurar al llarg de tot el seu ministeri.
Tercera
La localització al desert. Desert: el lloc de la paraula. Una bona
notícia, per tant, perquè ens indica que la temptació/dificultat, convenientment contemplada a la llum de la voluntat de
Déu deixa de ser desgràcia i derrota per convertir-se en el lloc
d’acollida de la Paraula; i a la seva llum, en el moment de refermar i comprovar allò que ens ha dit al Baptisme: la filiació divina. És en la dificultat/temptació que Jesús comprova i demostra
la seva veritat més pregona: que hi ha un Déu que és capaç de
vèncer el Mal amb l’Amor. I que no hi ha manifestació del Mal
que sigui límit a la força d’aquest Amor.
El missatge de Mateu és el següent: la vida cristiana, com ho
fou la vida de Jesús, és una lluita constant —dura tota la vida—
amb el Mal present en la història. Així fou per a Jesús, així és
també per al deixeble. Una lluita que es defineix com a oportunitat constant de decidir-se entre l’amor que ens ha estat vessat
cor endins pel Baptisme i la proposta del Maligne.

Dit això, passa a descriure el contingut de les dificultats/temptacions que va trobar Jesús en el curs del seu ministeri i que són les
mateixes amb què es toparà el deixeble durant la seva existència.
Mateu les resumeix en tres, a les quals poden reduir-se la resta.
Primera dificultat/temptació: viure només de pa. Nosaltres
ho podem entendre com la proposta de la societat capitalista
d’orientar l’acció humana en el món des de Tenir com un absolut. El pa representa aquí el que és necessari per viure, els béns de
consum, el moment material de tota biografia i de tota construcció
social. Viu només de pa aquell que únicament o prioritàriament
es preocupa de guanyar més i més, de fer doblers, d’augmentar el
compte corrent al preu que sigui. El mal no és voler tenir, és absolutitzar el fet de Tenir, convertit en programa de vida i objectiu
únic per a la felicitat. A aquest perill tan present en la vida actual
de les persones, Jesús oposa la solució: incorporar la paraula de
Déu a la nostra programació. És a dir, donar tanta importància
a l’amor com a la necessitat de sobreviure. Les dues coses són
necessàries. Oblidar la primera condueix a la indigència, per tant,
a la mort. Oblidar la segona porta directament a la injustícia, a
la infelicitat per a la majoria, que no disposa dels béns materials
suficients si altres els els prenen.
Segona: Manipular la religió, convertir-la en màgia i posar-la al
servei dels propis interessos, per tal de controlar amb la por les
consciències dels que pateixen qualsevol mena d’opressió.
Jesús: deixa que Déu sigui Déu. No el vulguis fer petit a la teva
mesura. No és Déu, que ha d’estar al teu servei, ets tu que t’has
de posar lliurement al servei de l’Amor sense límits. Tota altra
concepció de la religió és ús del nom de Déu en va.
Tercera: la set de poder. Tot serà teu. No basta mai al poderós
el poder que té, forma part de la naturalesa del poder el fet que
sigui insaciable, radicalment insaciable. No basta que jo tengui a
bastament, ho he de tenir tot!

Jesús: que l’únic absolut sigui el Déu-Amor, que tots els altres objectius concrets que permeten l’acció en el món es vegin
orientats, en última instància, per la decisió d’estimar sense límits. Això és el que Déu espera de nosaltres.
La vida de Jesús, tota la vida de Jesús, és el desplegament d’una voluntat única: que Déu sigui tot en tots; que el Pare tengui
sempre la darrera paraula; que l’Amor, el Déu-Amor, esdevengui el contingut de la vida i de la mort. De la felicitat ara i aquí.
Llegir l’evangeli serà, per tant, comprovar en la pràctica com Jesús va fent aquest camí: comprovar com Jesús venç el Mal
present en les mil formes de la injustícia, de l’opressió, de la infelicitat i les recondueix a l’experiència de l’Amor Absolut
de Déu.
En el pòrtic de la Quaresma, aquest evangeli ens recorda que constantment hem de revisar-nos a la seva llum. Però també que
no tenguem por, que Jesús va vèncer el Mal. Aleshores, també ho podem fer nosaltres, a un sol preu: que caminem amb Ell,
que ens fiem d’Ell, que cada dia l’estimem més fins al punt que la relació amb Ell ompli el nostre jo més profund.

CONTEMPLACIÓ
Et record la conveniència del quadern. Et serà molt útil a l’hora de celebrar la Penitència durant aquest temps
de gràcia que és la Quaresma. Podràs prendre consciència del pas de Déu en la teva vida més recent i trobaràs
motius per a la triple confessió que ha d’acompanyar tota celebració del sagrament de la Penitència: la confessió/
reconeixement de l’alabança per tanta gràcia/amor rebuts; la confessió/reconeixement dels teus mancaments/
infidelitats/pecats; la confessió/reconeixement del camí d’amor fet amb el Senyor durant els mesos últims. Així,
la celebració de la Penitència serà una festa: el retrobament amb el Déu-Amor que et vol feliç sabent que Ell
t’estima.
Aprofita avui per revisar honestament, sense prejudicis ni pors (Déu estima els fràgils, els qui cauen, el qui es
cansen...) el teu estat davant del fet de Tenir, del Poder i de la manera com vius la fe. Les grans guerres comencen
amb una petita violència, gairebé imperceptible pel subjecte violent. Jo també puc fer mal a aquells que estim.
I puc ser violent, desagradablement violent. La violència pot diferir en el grau, però, si és violència, sempre és
violenta, i és molt eficaç a l’hora de resoldre els nostres problemes, molt eficaç. Per això la practicam tant, però
ens fa més i més animals. Pensa que hi ha persones que moren sense haver sortit mai de l’animalitat. No siguis
tu una d’elles!
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ORACIÓ
Llegeix l’escena de Getsemaní a qualsevol dels quatre evangelistes.
Si vols llegir la de Mateu, és Mt 26,36-46.

Contempla les conseqüències que ha
tengut per a Jesús la seva voluntat de
ser fidel a l’Amor, de vèncer les temptacions. Identifica’t amb Ell en aquests
moments. Intenta sentir els seus sentiments i les seves sensacions de desconhort.
Llavors, obre el teu cor a tantes i tantes
persones que avui pateixen moments
de Getsemaní: les que moren al Mare
Nostrum, esdevengut Cementeri Nostre; les víctimes de totes les guerres,
de la violència masclista, dels abusos
sexuals, de la pederàstia incomprensible, de la tortura psicològica o física...
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Llavors, recorda que tot això és el resultat d’una o forma o una altra de violència: de la violència de Tenir i del Poder. Escolta allò que neix en el teu cor.
I transforma-ho en pregària:

Si vols, pots llegir en veu alta per a tu i per
als membres del teu grup el salm 22/21 i
repetiu cada un aquella frase que més us
hagi impactat. I no tengueu pressa!

Senyor, que jo no em deixi mai
portar per la meva voluntat
de poder o de tenir;
sinó per la decisió ferma
de ser fill vostre en el món.
Ajudau-me, Senyor,
vós que coneixeu tan bé
els efectes del Mal en el món.
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