
Adaptació de l’evangeli de sant Lluc (Lc 9, 28b-36)

Avui l’evangelista sant Lluc ens explica com Déu va fer 
conèixer que Jesús era el seu Fill. Ja veureu que va ser d’una 
manera molt especial!

En aquell temps, Jesús va prendre Pere, Joan i Jaume i va 
pujar a la muntanya a pregar. 

Mentre pregava, es va transfigurar l’aspecte de la seva cara i 
el seu vestit es va tornar blanc i espurnejant. Llavors, dos 
homes es van posar a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, 
que es van aparèixer gloriosos, i parlaven del traspàs d’ell, 
que s’havia d’acomplir a Jerusalem. 

(Moisès i Elies eren dos profetes que havien viscut abans de 
Jesús. Déu els havia revelat molta saviesa)

Pere i els seus companys estaven adormits profundament, 
però quan es van desvetllar, van veure la glòria de Jesús i els 
dos homes que eren amb ell. 

La Transfiguració de Jesús



Quan Pere i els seus companys anaven a separar-se de Jesús, 
Pere li va dir: 

«Mestre, que n’estem de bé, aquí dalt! Fem-hi tres cabanes, 
una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» 

Pere parlava sense saber què es deia. 

(Quin goig deuria sentir per demanar-li quedar-se allà tots 
junts per sempre, oi?, però no podia ser. Jesús tenia una 
missió molt gran a complir)

Mentre Pere parlava es va formar un núvol i els va cobrir. Ells 
es van esglaiar en veure que entraven dins del núvol. 
Llavors, del núvol estant, una veu va dir: 

«Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.»

La Transfiguració de Jesús



Aquella veu amb aquell missatge tan poderós era Déu!

Així que la veu va haver parlat, es van trobar amb
Jesús tot sol.

Un cop va passar tot, els quatre van baixar de la
muntanya per continuar el seu camí.

Pere, Joan i Jaume van guardar el secret, i aquells dies
no van explicar a ningú res del que havien vist.

La Transfiguració de Jesús



1. Quins deixebles van pujar amb Jesús a la muntanya?
2. Què va passar mentre pregava?
3. Quins dos personatges van estar parlant amb Jesús?
4. Què va dir la veu des del núvol estant?
5. I tu, procures buscar alguna estona per parlar amb Jesús aquesta 
Quaresma?

Et proposem unes idees per treballar l’evangeli d’avui:


