
DIUMENGE 2 DE QUARESMA  (8 març) 
 

Aquests diumenges ens presenten unes catequesis que il·luminen el camí cap a la Pasqua. 
Avui la transfiguració de Jesús. Recordem que els evangelis són escrits després de la Resurrecció de 
Jesús i que els autors sagrats el que pretenen és que fonamentem la fe en la Resurrecció. I per fer-ho, 
exposen fets, paraules i signes que en les comunitats els donaven sentit. I això és el que ens han 
transmès. Per tant, no ens quedem en el què diu, sinó en el què volen dir. Entendre els textos bíblics és 
bàsic per a una fe sòlida i ferma. En el petit espai que ara tenim no dóna per a tot. D’aquí la importància 
de l’estudi, la participació en trobades de reflexió (els dimecres: lectiu divina). 
 

Abraham emprèn el camí i no sap concretament cap a on va, però es fia de Déu. El camí és incert, però la 
seva convicció és ferma. Aquesta experiència doble, incertesa i seguretat en Déu, és amb el que ens 
trobem els creients. Per Abraham significa renunciar al que té, un lloc segur i una família. Seguir la crida 
de Déu a entrar en el vertigen de no haver-hi res de segur. És fiar-se totalment de Déu. Pot caure en la 
temptació de creure que prendre aquesta decisió és un error. No ens passa això també en la vida 
matrimonial, religiosa, sacerdotal o de solteria? 
 

Transfiguració. 
Quan Jesús s’emporta Pere, Jaume i Joan dalt una muntanya els està 
dient que els porta a fer una experiència de Déu. Quan algú es retira 
en el silenci, en la natura, en un espai lliure de sorolls i de xerrameca, 
es troba amb Déu. Proveu-ho! Costa estar sols, quiet, contemplant; 
però és una experiència que omple. 
 

L’experiència del Tabor va acompanyada d’una teofania: presència de 
Déu. Déu es manifesta. La muntanya és el lloc de la proximitat de Déu. 
Per la comunitat de Mateu evoca el Sinaí, el lloc on Moisés rep la Llei. 
Avui ens trobem en el Tabor; uns dies abans era la muntanya de les benaurances. 
 

La Transfiguració és una narració simbòlica que anuncia i prediu la resurrecció. Abans, però, hi haurà  la 
passió i la mort. Aquestes no són la fi, són el camí. Per tant, res de perdre l’esperança perquè 
l’experiència del dolor i de la mort són el presagi d’una Nova Vida. Amb aquest símbol Jesús vol que 
també nosaltres, que la mateixa vida ens porta dureses que ens semblen insuportables, mantinguem 
l’esperança que finalment serem transfigurats. Però ens cal trobar el lloc adequat per conèixer i ja 
reviure aquí aquest moment de transfiguració. 
 

“Escolteu-lo”. Fàcil i difícil alhora. 
Difícil. Avui amb la força dels mitjans ens arriben sorolls de tot arreu que martellegen les orelles. 
Mirem: 

Ø Gent pendent del mòbil 
Ø Gent que passa pel costat i no et veu 
Ø Tenim temps per a tot, menys per escoltar la Paraula de Déu 
Ø “No tinc temps”. Aquesta expressió l’emprem quan la referim a l’esperit:  

• No tinc temps per pregar 
• No tinc temps per l’Eucaristia 
• No tinc temps per la catequesis dels fills 

I tenim temps per a un viatge, per una sortida, per la competició esportiva, per anar a fer un beure. 
No és el temps qui ens ha de manar, som nosaltres que hem de ser amos del temps. 


