
Adaptació de l’evangeli de sant Mateu (Mt 17, 1-9)

En l’evangeli d’avui, sant Mateu explica l’experiència que van 
viure els deixebles amb Jesús, un cop ja l’havien reconegut 
com el Messies que esperaven, el Fill de Déu. Ja veureu que 
va ser molt especial!

Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, el germà de 
Jaume,  i se’ls va endur a part, dalt d’una muntanya alta.  Allí 
es va transfigurar davant d’ells: el seu rostre es va tornar 
resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum. 
Llavors se’ls van aparèixer Moisès i Elies,  que conversaven 
amb Jesús.

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

La Transfiguració de Jesús



Pere va dir 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.» 

Quina felicitat deurien sentir els deixebles per demanar-li 
quedar-se allà tots junts per sempre, oi?, però no podia ser. 
Jesús tenia una missió molt gran a complir. En aquell 
moment tan especial, Déu els va donar un missatge molt 
important:

Quan Jesús encara parlava, els va cobrir un núvol lluminós,  i 
una veu va dir des del núvol:

«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he 
complagut;  escolteu-lo.» 
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Aquella veu que confirmava que Jesús era el Messies era la
de Déu!

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

Jesús es va acostar, els va tocar i els va dir:

«Aixequeu-vos, no tingueu por.»

Ells van alçar els ulls i no van veure 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.»

Pere, Joan i Jaume van fer cas del que Jesús els va demanar.
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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:
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