LA TRANSFIGURACIÓ DE JESÚS
A l’Evangeli d’avui, Jesús prepara els deixebles i ens prepara a nosaltres per a
la seva mort i la seva resurrecció. I ho fa tenint cura de tres aspectes: el lloc,
l’aparició i la Presència de Déu, tot integrant-los en el seu missatge.
La transfiguració té lloc al Mont Tabor molt a prop del Llac de Tiberíades amb
l’aparició de Moisès i del profeta Elies. El primer rep les Taules de la Llei al
Sinaí. El segon és el pare dels profetes. Per això Jesús conversa amb ells,
perquè són els representants de la llei i dels profetes i en són el testimonis de
Jesús. I per últim, la transfiguració té lloc davant la Presència de Déu per
confirmar als deixebles que Jesús és el Messies: “Aquest és el meu Fill, el meu
estimat; escolteu-lo.”
Però el més important de tot són les paraules que Jesús diu a Pere, Jaume i
Joan: “fins que el Fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts.” El què fa
Jesús és preparar els deixebles per a la seva mort i la seva resurrecció.
I a nosaltres, què ens ensenya Jesús? Jesús ens envia un missatge de fe i
d’esperança davant qualsevol sofriment ja que Ell es desprèn de la seva vida
per salvar-nos a nosaltres. I Déu ens diu que escoltem la paraula de Jesús.
Una paraula que apareix en les nostres vides, ens els nostres afers quotidians i
que molt sovint no escoltem: quan no ajudem al pobre o al malalt o al
desvalgut; quan no som solidaris amb els privats de llibertat; o quan no
abracem el refugiat. Per això Jesús també ens parla d’integració. Ens diu que
hem d’integrar al diferent, al nostre voltant, a la nostra comunitat, al nostre país.
Potser ens caldria fugir del materialisme i buscar el missatge de Jesús en la
radicalitat de l’Evangeli.
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