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Diumenge passat vèiem Jesús al desert, lloc de trobada amb Déu i lloc 

de temptació. Avui el contemplem a la muntanya de la transfiguració, 

més endavant pujarem amb Ell al Calvari. Aquesta escena revela la veri-

table identitat de Jesús i enforteix la confiança dels deixebles.  

En la Transfiguració s’hi revela el sentit profund del camí de Jesús i de 

la seva Persona: Jesús, Home i Déu.  

En aquesta escena hi contemplem, certament, el rostre gloriós de 

Crist, però no apartem la vista d’ell quan el contemplarem en la seva 

passió i a la creu. 

L’esdeveniment de la transfiguració situa la passió i la creu de Jesús 

en el seu significat gloriós i en revela anticipadament la seva plenitud. Hi 

ha qui diu que la Transfiguració és un compendi de cristologia: Jesús és 

declarat Fill de Déu i és confirmat per la glòria de la presència divina. A la 

seva llum caldrà interpretar tot el que succeirà a Jerusalem. 

També avui nosaltres hem d’esforçar-nos per saber reconèixer el ros-

tre gloriós de Déu en la cara més desfigurada de la humanitat i ser capa-

ços d’identificar la presència del Crist en aquells que estan més marcats 

pel dolor. Ells són la manifestació misteriosa i amagada de la presència 

de Déu. Mirada de fe!  

«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escol-

teu-lo». Important exhortació a ESCOLTAR el FILL! Són les paraules que 

avui ens adreça el Pare en l’evangeli i el millor programa de conversió 

quaresmal, perquè el sentit profund de la quaresma és molt més la con-

templació del Senyor que no pas un afer d’ascesi antropocèntrica.  

També la nostra vida ha de tenir moments excepcionals de transfigu-

ració que ens revelin el sentit profund de la nostra quotidianitat i anuncis 

de la plenitud futura que ens espera. 


