
 

SEGON DIUMENGE 
 

PREGÀRIA INICIAL 

Vine, Esperit Sant! 
Obre les meves orelles perquè escolti la teva Paraula. 
Deixa que m’interpel·li i em tregui de les meves mediocritats. 
Dóna'm un cor disposat, valent, 
per proclamar amb la meva vida 
que el Déu de  la misericòrdia 
protegeix amb el seu amor a tota la humanitat, 
a tota la creació. 
 
 

LECTURA BÍBLICA (Lc 9, 28b - 36) 
 

Uns vuit dies després d'haver-los dit tot això, Jesús va prendre amb ell 

Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar.  Mentre pregava, 

l'aspecte de la seva cara va canviar i el seu vestit es tornà d'una blancor 

esclatant.  Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren 

Moisès i Elies,  que es van aparèixer gloriosos i parlaven de la partença 

de Jesús, que s'havia d'acomplir a Jerusalem.  A Pere i els seus 

companys, la son els vencia, però es van desvetllar i van veure la glòria 

de Jesús i els dos homes que eren amb ell.  Quan aquests ja se separaven 

de Jesús, Pere li digué: 

- Mestre, és bo que estiguem aquí dalt. Hi farem tres cabanes: una per a 

tu, una per a Moisès i una altra per a Elies. 

No sabia què deia.  Encara ell parlava així, quan es formà un núvol que 

els anà cobrint. Ells s'esglaiaren, en veure que entraven dins el núvol. 

Llavors va sortir del núvol una veu que deia: 

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

Així que s'hagué sentit la veu, Jesús es quedà tot sol. 

Ells guardaren el secret, i aquells dies no explicaren a ningú res del que 

havien vist. 

 

 
 
 

  



 
Notes per a fixar-nos en Jesús i l’Evangeli 
 
● Que Jesús va pujar “a pregar” pot 
semblar anecdòtic. Però no ho és. 
L’evangelista Lluc ens el presenta 
sovint en pregària (Lc 5,16; 6,12; 9,18.28; 
10,21; 11,1; 22,32.39-46; 23,34.46). 
● Contemplar Jesús pregant en 
aquesta escena ens fa adonar 
d’alguns elements importants que 
formen part de la pregària: el diàleg 
amb Déu i el compromís, per exemple. 
● En el que descriu l’evangelista sobre 
l’aspecte de Jesús, hi ressona el llibre 
de l’Èxode quan descriu que Moisès 
rebia la Llei: Moisès va baixar de la 
muntanya del Sinaí portant a les mans 
les dues taules de pedra amb el 
document de l’aliança. No s’adonava 
que li resplendia tota la cara pel fet 
d’haver parlat amb el Senyor. Aaron i 
tots els israelites van veure com li 
resplendia la cara i no gosaven 
acostar-se-li (Ex 34,29-30). Es tracta, 
doncs, d’un moment molt important 
d’encontre amb Déu, cara a cara, 
moment de segellar l’Aliança. 
● El que, malgrat la son, veuen els 
deixebles té dos aspectes: la 
transfiguració de Jesús i l’aparició de 
Moisès i Elies. 
● Moisès i Elies tenen en comú que tots 
dos havien parlat amb Déu a la 
muntanya del Sinaí. En aquesta escena 
apareixen junts dalt de la muntanya on 
també escoltaran Déu que parla. 
● També tenen en comú, Moisès i Elies, 
que tots dos acaben la vida de manera 
extraordinària (Dt 34,6; 2Re 2,11). 
L’escena de la transfiguració, 
precisament, anticipa la mort i 
resurrecció de Jesús. 
● Moisès representa la Llei; Elies, els 
Profetes. Junts representen l’antiga 
Aliança. Llei i Profetes és el que tenia el 
poble d’Israel per escoltar la Paraula 
de Déu. És com Déu s’havia manifestat 
fins que ha arribat el temps de 
manifestar-se en Jesús, el “Fill”. 

● Que ha arribat aquest temps també 
és indicat amb la figura d’Elies: una 
tradició inspirada en el darrer anunci 
de l’últim dels profetes (Ml 3,23) 
assegurava que Elies vindria a 
preparar el poble perquè rebés el 
Messies. 
● “Parlaven de la partença de Jesús...”. 
La referència d’aquesta paraula, 
“partença”, en l’antiga aliança, és la 
paraula èxode, la “partença” pasqual, 
alliberadora, d’Egipte. Ara es tracta de 
l’èxode de la mort, resurrecció i 
ascensió de Jesús (Lc 9,51). Se’ns 
afirma, doncs, el caràcter salvador de 
la Pasqua de Jesucrist. 
● Les “tres cabanes” semblen posar al 
mateix nivell Jesús i Moisès i Elies. 
Però, just abans, se’ns ha dit que els 
dos homes “se separaven de Jesús”. I la 
“veu del núvol” revela que hi ha una 
diferència molt especial entre ells: 
Jesús “és el Fill”. És a Ell a qui caldrà 
“escoltar”. Ell actualitza la Llei i els 
Profetes, de manera que ara és l’única i 
definitiva Paraula de Déu, vida per a 
l’Església, el nou poble de Déu. 
● La “veu” que “surt del núvol” és 
semblant a la que s’havia sentit, des 
del cel, en el moment del baptisme de 
Jesús (Lc 3,22). Aleshores s’adreçava a 
Jesús mateix, donant-li identitat. Ara, 
en canvi, s’adreça als deixebles, per 
animar-los en la fe que els ha de 
permetre, en el camí que començaran 
cap a la Pasqua, de reconèixer Jesús 
com a Fill de Déu, i per convidar-los a 
escoltar-lo. 
● En l’afirmació que Jesús és “l’elegit”, 
hi ressonen Is 42,1 i 49,7, textos que es 
refereixen al servent del Senyor, el 
Servent sofrent. I en la invitació a 
escoltar-lo hi ressonen unes paraules 
de Moisès: El Senyor, el teu Déu, farà 
que enmig teu, entre els teus germans, 
s’aixequi un profeta com jo. Escolteu-lo 
(Dt 18,15). 

 



 

 

CANT 
Fem-hi, tres cabanes  CANTA LA TEVA FE 

 
He pujat a la muntanya del Senyor 
d'Ell em ve la força i el triomf, 
davant meu Ell s'ha transfigurat 
i he pogut contemplar la seva glòria. 
 
Sobre meu resplendeix el meu Senyor 
s'apareix la seva santedat. 
Una llum ha brillat enmig del món, 
la foscor no ha pogut ofegar-la... 
 
Una cosa he demanat al meu Senyor  
i la desitjo amb tot el cor!!! 
 
Vull contemplar la vostra glòria, 
vull habitar a la vostra presència. 
Vull arribar davant vostre, 
Déu meu! no us amagueu! 
 
Heu il·luminat la meva vida 
amb la claror de la vostra mirada. 
Oh! que n'estem de bé aquí dalt!!! 
Senyor, fem-hi tres cabanes! 
 
M'ha cobert un núvol lluminós 
i una veu ha parlat del cel estant: 
"És aquest el meu Fill estimat, 
en qui m'he complagut; escolteu-lo" 
 
Una cosa... 

 
Vull contemplar... 

 
 



 

 

MEDITACIÓ 
 
Pujà a la muntanya a pregar. 
On realitzo habitualment la meva pregària personal? Amb quina 
freqüència la realitzo? Quin tipus d'oració practico habitualment: 
contemplativa, de petició, de lloança, d'acció de gràcies ....? 
Quins passos hauria de fer per que la meva pregària fos més 
assídua i de major qualitat? 
 
Dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies. 
Moisès i Elies representen la Llei i els Profetes, o el que és el 
mateix, l'Escriptura Sagrada. Quin temps dedico a llegir, estudiar 
i pregar amb la Paraula? Què hauria de millorar al respecte? 
Què em puc proposar per a aquest temps de Quaresma per 
iniciar un acostament més profund a la Paraula? 
 
Pere i els seus companys estaven adormits. 
Quines coses m'adormen i m'impedeixen veure la necessitat en 
els altres? Què hauria de fer per mantenir-me despert en el 
seguiment de Jesucrist? 
 
Llavors del núvol estant una veu digué: “Aquest és el meu Fill, el 
meu elegit; escolteu-lo". 
On escoltar avui la veu de Déu? Faig una lectura creient de la 
realitat, com a espai on Déu parla, o visc els esdeveniments al 
marge de la fe? Què està dient Déu a la meva vida en aquest 
moment propi de la meva existència? 

 
COMPARTIM LA PREGÀRIA 
 
En aquest moment, després d'haver escoltat la Paraula de Déu, 
parla-li tu ara a Ell amb confiança com un fill o una filla amb el 
seu pare i la seva mare. Reconeix la seva presència en la teva 
vida, dóna-li gràcies, explica-li això que et càrrega, demana-li 
l’ajuda i la llum necessària.  
Podem compartir amb els altres la nostra pregària personal en 
forma de comunicació de vivències, de petició, d'acció de 
gràcies, de lloança ... 
 
 

COMPROMÍS 
 
Quins compromisos concrets puc treure d'aquesta pregària per 
portar-los a la vida. 

 


