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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

LA TRANSFIGURACIÓ 

 per JEAN LAFRANCE 
 

L'evangeli ens diu que el rostre de Jesús aparegué totalment transfigurat. 

Saps molt bé que el rostre revela el cor, revela la interioritat de l'ésser. 

Contempla aquest rostre amb els ulls del teu cor, però a través del rostre 

contempla el cor de Crist. El rostre de Crist expressa i revela la tendresa 

infinita del seu cor. Quan tu experimentes una gran alegria el teu rostre 

s’il·lumina i reflecteix la teva felicitat. En certa manera, és el que ha pas-

sat a Jesús en la seva transfiguració.  

Si en la teva pregària escrutes el cor de Crist, descobriràs que la vida 

divina, el foc de l'esbarzer incandescent estava amagat al fons del mateix 

ésser de Jesús. Per la seva encarnació ha humanitzat la vida divina per 

tal de comunicar-te-la sense que et destrueixi, ja que ningú, sense morir, 

no pot veure Déu. En la transfiguració, aquesta vida resplendeix amb 

plena claredat de manera fugaç i irradia el rostre i els vestits de Jesús. 

En el rostre de Crist contemples la glòria de Déu.  

En la transfiguració, tot el pes de la glòria del Senyor —és a dir, la in-

tensitat de la seva vida— irradia de Jesús. I les figures de Moisès i Elies 

hi convergeixen. En això no ens hem d'enganyar: el mateix ésser de Crist 

fa present el Déu tres vegades sant de l'esbarzer incandescent i el Déu 

íntim i proper de l’Horeb. No obstant això, cal que assumim tota la di-

mensió de la glòria de Jesús, que brilla d'una manera misteriosa en el 

seu èxode a Jerusalem, és a dir, en la seva Passió. Al fons mateix de la 

seva mort gloriosa és on Jesús allibera aquesta intensitat de vida divina 

que s' amaga en Ell.  

La contemplació de la transfiguració et fa penetrar en el cor del misteri 

trinitari, el símbol més brillant del qual és el núvol lluminós. Si acceptes, 

en Jesús, lliurar la teva vida al Pare per amor, participes del bes d'amor 

del Pare al Fill.  

 
 
  


