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Llegir... meditar... escoltar...  pregar... actuar... FORMACIÓ PERMANENT 

 

 

Text bíblic: TRANSFIGURACIÓ DE JESÚS  -  Mt 17,1-9 

Diumenge II de Quaresma, Any A 

 

 

 

Sis dies després, Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, i se’ls 

endugué a part dalt d’una muntanya alta.  Allí es transfigurà davant d’ells: el seu rostre es 

tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum.  Llavors se’ls van aparèixer 

Moisès i Elies, que conversaven amb Jesús.  Pere digué a Jesús: 

− Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. Si vols, hi faré tres cabanes: una per a tu, una per a 

Moisès i una altra per a Elies.  

Encara parlava, quan els cobrí un núvol lluminós,  i una veu digué des del núvol: 

− Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut;  escolteu-lo. 

Els deixebles, en sentir-ho, es van prosternar amb el front a terra, plens de gran temor.  Jesús 

s’acostà, els tocà i els digué: 

− Aixequeu-vos, no tingueu por.  

Ells van alçar els ulls i no veieren ningú més que Jesús tot sol. 

Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va donar aquesta ordre, 

− No digueu res a ningú d’aquesta visió fins que el Fill de l’home hagi ressuscitat d’entre els 

morts.   

 

 

 

 

AQUÍ I AVUI 

Què diu el text? 

¿Sabries distingir el que és escenografia del que és essencial en aquesta escena? 

¿Amb quin personatge d’aquesta escena et veus més identificat? 

Què et suggereix la Paraula de la Lectio d’avui? 

 



COMENTARIS PER A SER LLEGITS ABANS O DESPRÉS DE LA LECTIO: 

− Consulteu les citacions en blau. 

− Llegiu amb atenció aquesta Lectio abans de la sessió presencial o virtual de grup. 

ÉS FORMACIÓ PERMANENT! 

 

EL TEXT 

 

− “...dalt d’una muntanya...”: Aquesta muntanya tradicionalment ha sigut identificada amb 

la muntanya del Tabor, és una tradició dels primers segles. Al cim s’hi poden observar 

encara restes d’una construcció bizantina. Però és més important conèixer que 

“muntanya” en els textos bíblics significa quasi sempre un lloc de presència de Déu (Ex 

18,2-3  /  Mt 5,1-2)  / Mt,28,16  /   

− “...es transfigurà davant d’ells...”: Podem conjecturar una transfiguració intensa del rostre 

de Jesús quan interpretà davant els tres deixebles els textos de Moisès i Elies referint-se al 

seu futur personal a Jerusalem... Mateu fa una referència al Llibre de l’Èxode(Ex 28,3). 

− “...Moisès i Elies...”: Vegeu a BCI (Bíblia Catalana Interconfessional) els noms de Moisès i 

Elies a INDEX DE NOMS DE PERSONA. No cal que localitzeu i llegiu totes les citacions que 

hi trobareu. 

− “...núvol lluminós”: El núvol a la Bíblia, i en diverses cultures, és signe de presència 

immediata de la divinitat ( Ex 19, 16  /  Ex 24,13-16  /  Ex 40,35  /  Ac 1,9).  

− “Aquest és el meu Fill...”: Es repeteix la veu del Baptisme de Jesús (Mt 3,17). Les paraules 

que venen del cel recorden diversos textos bíblics que tenen un sentit messiànic ( 2Sa 

7,14a  /  Is 42,1  /  Sl 2,7  /  Lc 9,35). 

− “Aixequeu-vos, no tingueu por...”: (Mt 28,10). 

− “No digueu res a ningú...”: Pere, Joan i Jaume no estaven encara preparats per a 

interpretar les Escriptures i menys transmetre degudament als seus companys l’escena de 

comunicació confiada i expressiva, de paraules, to i faccions, que Jesús havia tingut amb 

ells tres.  

 

                                                                           EL CONTEXT 

 

L’escenificació de la Transfiguració és una de les escenes amb més fortuna en la història 

de l’art religiós. Els qui han tingut la sort de visitar el Monestir de Santa Caterina del 

Sinaí poden recordar el magnífic mosaic de la Transfiguració del Senyor en el quart 

d’esfera superior de l’absis de la basílica, mosaic del segle VI, el temps de Justinià; la 

profunditat bíblica, la sobrietat de línia, i el fons d’or com a paisatge llis i únic mai no 

han sigut superats.  

Tanmateix la realitat històrica del fet seria el comentari directe que Jesús faria als tres 

deixebles sobre el seu futur com a Messies, marcat pels sacrificis de la Llei de Moisès i 

els textos profètics del just sofrent, aquí personalitzats per Elies. Sens dubte, el rostre 

de Jesús es transfigurà en parlar-los-hi tan directament del seu destí.  La pedagogia 

catequètica de les primeres Comunitats situà encertadament i  imaginativa el fet. 



L’escena és descrita pels tres Evangelistes sinòptics (Mt 17,1-13  /  Mc 9,2-13  /  Lc 

9,28-36). 

El relat de la Transfiguració revela als deixebles més propers a Jesús la veritable 

personalitat del Mestre. Ell és la plenitud de la Llei i els profetes, personificats aquí per 

Moisès i Elies, ambdós havien rebut la revelació de Déu a la Muntanya del Sinaí. El 

destí de Jesús vers la mort és en realitat el pas vers la glòria, que ara se’ls manifesta 

anticipadament. Jesús apareix com al Messies anunciat i el Fill predilecte de Déu. Aquí 

cal evocar Joan Baptista que és el nou Elies evocat a Ml 3,23-24.  

Aquest relat, situat immediatament després del primer anunci de la Passió, conté 

també una paraula de conhort per als deixebles. 

La tradició identifica aquesta muntanya amb la Muntanya del Tabor  (BCI mapa 7 3C). 

El relat de la Transfiguració és paral·lel al relat dels deixebles d’Emmaús (Lc  24,13-35), 

el primer és abans de la Passió i el segon a ple temps de Pasqua. Lluc ha tingut bona 

cura de treballar les dues narracions, una catequesi sorprenent. 

 

COMPLEMENTS DE L’EVANGELI 

 

Primera lectura, Gn 12,1-4a: ”Ves-te’n del teu país, del teu clan i...” 

Salm 33(32) 4-5.18-19.20 i 22: ”La paraula del Senyor és sincera...” 

Segona lectura, 2Tm 1,8b-10: ”Ell... ens ha cridat amb una vocació santa...” 

 

TEXTOS PARAL·LELS:  Mc 9,2-13  /  Lc 9,28-36 

 

 

La “Lectio Divina online” també es tradueix i envia en anglès i espanyol. 
Podeu trobar-la a https://amvic2022.blogspot.com/  
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