
 

 

TEMA 2: EL DESERT, EL POBLE D'ISRAEL I JESÚS 

1. JESÚS I EL DESERT 

Jesús també va travessar moments difícils. Va viure el seu desert particular. Després de ser 

batejat per Juan el Baptista va passar un temps en el desert. Allí Jesús va fer un procés que li va 

permetre conèixer-se millor i preparar-se per a superar els moments complicats que viuria. 

Allí va descobrir els límits de la condició humana: fam, solitud, fred, ... 

En la foscor de la nit (les temptacions), els estels del firmament (confiança en Déu) 

resplandecen més. Jesús va convertir en llum el que abans era foscor. La seua estada en el 

desert li va transformar igual que la fe transforma als cristians. 

Satanàs va intentar temptar a Jesús amb: 

-El món: aferrar-se a les coses materials. 

- El poder: pensar solament en un mateix. 

- La glòria: creure's per sobre dels altres. 

Els éssers humans ens enfrontem també amb temptacions. Per a vèncer-les comptem amb la 

nostra voluntat, amb les persones que ens volen i amb l'ajuda de Déu. 

 

2. ISRAEL, EL POBLE TRIAT PER DÉU 

 

Israel és el poble en el qual Déu es va fixar i que va escollir. Moisés va ser l'escollit per Déu per 

a alliberar al poble israelita de l'esclavitud d'Egipte. Ho va guiar pel desert durant 40 anys. El 

poble mai va estar sol durant els seus anys de peregrinació pel desert. Déu els va acompanyar 

a través de Moisés i de símbols. 

Déu no va abandonar al seu poble davant l'adversitat. En canvi, Israel, quan es va trobar amb 

dificultats, va dubtar de la promesa de Déu i que complira fidelment la seua paraula. 

Déu no va fallar en la seua promesa i després de 40 anys, el poble d'Israel va arribar a la terra 

promesa. 

Durant els anys en el desert, Déu va lliurar a Moisés, en el Sinaí els Deu Manaments. Es van 

convertir en el camí que Déu va proposar per a seguir-li viure el seu amor i llibertat. 

L'amor a Déu es concreta en els tres primers manament i l'amor al proïsme en els altres set 

 



3. ELS NOSTRES DESERTS PERSONALS 

 

Igual que el poble d'Israel, les persones també passem pels nostres deserts personals 

(dificultats). Per als hebreus el desert va suposar una oportunitat per a conèixer a Déu. Els 

nostres deserts personals també poden ser una oportunitat per a açò.  

Els cristians necessitem trobar espais de silenci. En ells mirem els nostres interior i ens trobem 

amb Déu, a través de l'ORACIÓ. 

 

4. L'ORACIÓ 

 

És un diàleg íntim amb Déu. 

Pot establir-se a l'interior de la persona o de manera comunitària. 

Tipus d'oració: 

Segons la seua forma: 

- Resada: lectura d'un salm o text bíblic 

- Repetitiva o lletania: repetició d'un text breu 

- Espontània: conversa improvisada amb Déu. 

 

Segons el seu contingut: 

Adoración: exaltació de la grandesa de Déu 

Petició: sol·licitud de l'ajuda de Déu 

 Intercessió: petició pel bé de la una persona o comunitat 

 Acció de gràcies 

 

 

 

Neteja    

 

 Ressalta les paraules desconegudes   



 

 Utilitza les formes valencianes   


