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La Transfiguració de Jesús és la resplendor de la glòria de la resurrecció en la 

Creu. Hi ha transfiguració quan el nou dia de la Resurrecció comença a il·luminar 

les actuals penes i fatigues. 

Jesús, en la seva Transfiguració, comunica a Pere, Jaume i Joan allò que és 

un veritable secret de la seva existència de Fill. És a dir: que és possible la sere-

nor i l’acontentament, l’amor i la llibertat dels fills de Déu, fins i tot quan hom és 

perseguit a causa de la justícia o, més en general, en les situacions aflictives que 

solem viure la gent. 

La Transfiguració de Jesús […] aclareix el que pot arribar a ser la transfigura-

ció de les nostres vides. […] 

En el dolor o en els moments previs a una forta aflicció, Déu pot fer brollar en 

la vida dels seus fills la resplendor del seu amor que dóna fortalesa als genolls 

que flaquegen. És la gràcia inesperada d’un moments de comunió intensa amb 

Déu que revifa l’esperit dels humils. D’aquest moment n’arrenca la conversió o… 

una transfiguració més permanent. 

Aquest moment personal de gràcia no cal que es doni en ple desert. Es pro-

dueix en la muntanya del trobament amb Déu, però sense excloure la mediació de 

les persones i de la comunitat que ens acompanyen en l’ascensió. […] 

Hem vist el malalt que apareix serè en la seva malaltia, fins i tot amb la pau i la 

joia als ulls. Hem vist el neguitós que, amb l’acceptació dels seus propis límits, o 

amb l’acceptació dels límits dels altres, passa de l’angoixa a la pau i a 

l’esperança. Hem vist el qui es reconcilia amb ell mateix i amb els altres perquè ha 

trobat un entorn càlid que el valora. […] 

En aquests fets reals hi juga l’element visible —la gent que ens acompanya— i 

hi juga, més a fons, l’element invisible: l’Amor de Déu que ens il·lumina i empeny. 

Es nota que el Senyor il·lumina quan, amb el cor en pau, vivim reconciliats 

amb la natura, amb els altres, amb Déu. Es nota que l’Esperit impulsa quan treba-

llem i lluitem per la justícia. 

Insisteixo a explicitar aquestes dues fases del viure cristià —el goig interior i 

l’acció en favor de la justícia del Regne— perquè en la Transfiguració hi juguen 

tots dos elements. Sintèticament: en la pregària de la Transfiguració s’aclareix i 

pren relleu el pas de Mort a Vida que coronarà el destí de Jesús. En la llum de la 

pregària es retalla l’acció decisiva que és la Pasqua, en la qual Jesús dóna la vida 

per causa de la justícia, assolint així la benaurança que ell mateix havia procla-

mat! 

En un mot: hi ha transfiguració quan Déu ens il·lumina i empeny amb el seu 

Amor, de tal manera que en la vida interior, de relació, de treball i de lluita, hi tras-

pua la llum i l’escalf de l’Amor més gran. 


