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Llegir... meditar... escoltar...  pregar... actuar... FORMACIÓ PERMANENT 
 

Text bíblic: EL CEC DE NAIXEMENT – Jn 9,1.41 
Diumenge IV de Quaresma,  Any A 

 

Jesús, tot passant, veié un home que era cec de naixement. Els seus deixebles li van preguntar: 

− Rabí, qui va pecar perquè nasqués cec: ell o els seus pares?  
Jesús respongué: 

− No ha estat per cap pecat, ni d’ell ni dels seus pares, sinó perquè es manifestin en ell les 
obres de Déu. Mentre és de dia, nosaltres hem de fer les obres del qui m’ha enviat:  però 
ara s’acosta la nit, quan ningú no pot treballar. Mentre soc al món, soc la llum del món.  

Dit això, escopí a terra, va fer fang amb la saliva, el va estendre sobre els ulls del cec i li digué: 

− Ves a rentar-te a la piscina de Siloè —que vol dir «enviat».  
Ell hi va anar, s’hi rentà i tornà veient-hi. 
Els veïns i els qui sempre l’havien vist captant comentaven: 

− Aquest, ¿no és el qui s’asseia a demanar caritat? 
Uns deien: 

− Sí que és ell. 
Altres contestaven: 

− No és pas ell: és un que s’hi assembla. 
Ell digué: 

− Soc jo mateix. 
Llavors li preguntaren: 

− Doncs com és que se t’han obert els ulls? 
Ell respongué: 

− Aquell home que es diu Jesús ha fet fang, me l’ha estès sobre els ulls i m’ha dit: “Ves a 
Siloè i renta-t’hi.” Jo hi he anat, m’he rentat i ara hi veig. 

Li digueren: 

− On és, aquest home? 
Respongué: 

− No ho sé. 
Dugueren als fariseus el qui abans era cec. El dia que Jesús havia fet el fang i li havia obert els 
ulls era dissabte. També els fariseus li van preguntar com havia arribat a veure-hi. Ell els 
respongué: 

− M’ha posat fang sobre els ulls, m’he rentat i ara hi veig. 
Alguns dels fariseus començaren a dir: 

− Aquest home que no guarda el repòs del dissabte, no pot venir de Déu. 
Però altres replicaven: 

− Com és possible que un pecador faci uns senyals com aquests? 
I estaven dividits entre ells. Llavors es tornaren a adreçar al cec i li digueren: 



− I tu, què en dius del qui t’ha obert els ulls? 
Ell respongué: 

− Que és un profeta.  
Els jueus  no es van creure que aquell home hagués estat cec i hagués arribat a veure-hi. Per 
això van cridar els pares del qui ara hi veia i els van interrogar: 

− ¿És aquest el vostre fill, el qui segons vosaltres va néixer cec? Doncs com és que ara hi 
veu? 

Els seus pares respongueren: 

− Nosaltres sabem que aquest és el nostre fill i que va néixer cec. Però com és que ara hi veu 
i qui li ha obert els ulls, nosaltres no ho sabem. Pregunteu-ho a ell, que ja és prou gran per 
a poder donar raó de si mateix. 

Els seus pares van respondre així perquè tenien por dels jueus, que llavors ja havien acordat 
expulsar de la sinagoga tothom qui confessés que Jesús era el Messies. Per això els seus pares 
van dir que ja era prou gran i que l’interroguessin a ell mateix. 
Llavors van cridar per segona vegada l’home que havia estat cec i li digueren: 

− Dona glòria a Déu  reconeixent allò que nosaltres ja sabem: que aquest home és un 
pecador. 

Ell contestà: 

− Si és un pecador, no ho sé. Però sé una cosa: jo era cec i ara hi veig. 
Ells insistiren: 

− Digues què t’ha fet. Com t’ha obert els ulls? 
Ell els respongué: 

− Ja us ho he dit i no me n’heu fet cas. Per què voleu sentir-ho una altra vegada? O és que 
també vosaltres us voleu fer deixebles seus? 

Ells el van insultar i li digueren: 

− Deixeble seu, ho deus ser tu! Nosaltres som deixebles de Moisès. I de Moisès, sabem que 
Déu li va parlar, però aquest no sabem d’on és.  

L’home els contestà: 

− Justament això és el que em sorprèn. Ell, a mi, m’ha obert els ulls, i vosaltres no sabeu d’on 
és. Tots sabem que Déu no escolta els pecadors, però sí que escolta els qui el veneren i 
compleixen la seva voluntat. Mai no s’havia sentit a dir que ningú obrís els ulls d’un cec de 
naixement. Si aquest no vingués de Déu, no hauria pogut fer res.  

Ells li van replicar: 

− Tot tu vas néixer en pecat, i ens vols donar lliçons? 
I el van treure fora. Jesús va sentir a dir que l’havien tret fora i, quan el trobà, li digué: 

− Creus en el Fill de l’home?  
Ell li va respondre: 

− I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure? 
Li diu Jesús: 

− Ja l’has vist: és el qui et parla.  
Ell va afirmar: 

− Hi crec, Senyor. 
I el va adorar.  
Llavors Jesús digué: 

− Jo he vingut en aquest món per fer un judici:  perquè els qui no hi veuen, hi vegin, i els qui 
hi veuen, es tornin cecs.  

Ho van sentir alguns dels fariseus que eren amb ell i li digueren: 

− ¿És que nosaltres també som cecs? 
Jesús els contestà: 

− Si fóssiu cecs, no tindríeu pecat. Però, com que dieu que hi veieu, el vostre pecat 
persisteix. 



 

AQUÍ I AVUI 

Què diu el text? 

¿Sabries encaixar els personatges de l’escena d’avui en gent del teu entorn i en tu mateix? 

¿Coneixes i agraeixes el projecte de l’Amor Etern sobre tu, o no hi penses?  

Què et suggereix la Paraula de la Lectio d’avui? 

 

 

COMENTARIS PER A SER LLEGITS ABANS O DESPRÉS DE LA LECTIO: 

− Consulteu les citacions en blau. 

− Llegiu amb atenció aquesta Lectio abans de la sessió presencial o virtual de grup. 

ÉS FORMACIÓ PERMANENT! 

 

EL TEXT 

 

− “...era cec de naixement”: Complementeu (Is 6,10) amb (9,1-2a). 

− “...qui va pecar perquè naixés cec...?”: El llibre d el’Èxode carrega el càstig d’una mala 

acció sobre les generacions immediates del culpable(Ex 20,5). Ezequiel, però, rectifica el 

Llibre de l’Èxode tot afirmant la responsabilitat personal (Ez 18,20). De fet és durant l’exili 

de Babilònia que el poble jueu pren consciència de la responsabilitat individual d’una acció 

personal (Vegeu la TAULA CRONOLÒGICA de la BCI els anys del 600 al 550 AC). 

− “...Siloè, que vol dir enviat...”: La piscina de Siloè és a la part inferior Sud de la ciutat 

antiga de Jerusalem (Mapa 8 de la BCI)  A Siloè hi aboca l’aigua del torrent Tiropeu al 

costat occidental de la Ciutat de David (Mapa 7 de la BCI). Pel torrent Tiropeu baixava 

l’aigua que en el Temple havia netejat altar i víctimes a l’hora dels sacrificis establerts per 

la Llei, per tant, era aigua sagrada, com un sagrament de la presència del Senyor en mig del 

seu poble. L’aigua de Siloè era considerada com aigua miraculosa regalada, “enviada” per 

Jahvé, per això a l’Evangeli de Joan nomena Jesús “enviat” del Pare. Vegeu també (Is 8,6a).  

− “...m’ha posat fang sobre els ulls...”: El fang que Jesús posa sobre els ulls del cec evoca 

una nova creació que passa de la pols de la terra a la vida, de la foscor a la llum (Gn 2,7). 

En aquesta escena hi ha quatre referències al fang ( Jn 9, 4.11.14.15). 

− “...és un profeta!”: El noi que havia estat cec veu en el fet de la seva guarició un signe de la 

presència profètica de Déu en el seu poble. Jesús és realment un profeta, sense preveure, 

encara, qui és veritablement Jesús, el mateix Jesús li ho revelarà més tard. 

− “...per por dels jueus”: La por és un fre per a poder plantejar els problemes objectivament. 

La por a enfrontar la veritat ja apareix en els “primers pares” (Gn 3,9-10). Val a comentar 

que a la Bíblia la nuesa significa la pobresa total de la criatura. 

− “Tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons?: Els acusadors s’aferraven en el text 

de l’Èxode (Ex 20,5), ja citat. 

− “...i el van treure fora”: Els jueus decretaren expulsar els cristians de la sinagoga en torn 

de l’any 80 DC. Aquest Jn  9,34 es refereix , per tant, a l’enfrontament que viu la Comunitat 

joànica amb els jueus de la seva època. Vegeu també Jn 9,12,42  /  Jn 16,2. 

− “¿Creus en el Fill de l’home?”: Consulteu l’ÍNDEX TEMÀTIC de la BDI “fe” en l’apartat “g”. 

− “Perquè els qui no hi veuen hi vegin...”: Rellegiu (Is 9,1-2). També (Is 49,6). 



                                                                           EL CONTEXT 

 

La mirada de Jesús es posa sobre un cec de naixement. Els deixebles, desapareguts en el relat 

evangèlic de Joan des del capítol 6,  apareixen ara per a suggerir a Jesús la manera de la seva 

intervenció, la seva pregunta a Jesús detecta una convicció religiosa generalitzada del moment, 

hom creia que no hi havia sofriment sense culpabilitat.  

El Mestre deixa clar que el cec és allí i el curarà. Vol ajudar una persona a sortir de la seva 

limitació i carència. La vida de Jesús és com una jornada de feina i de llum, no pot perdre ni un 

minut, la seva missió és il·luminar. El plural “nosaltres” es refereix a Jesús i també els qui li fan 

costat en la missió salvadora: els cristians de tots els temps hem de seguir l’exemple del 

Mestre i posar llum on hi es necessària. 

El cec de naixement, amb l’acció i Paraula de Jesús, neix a una nova existència; llavors Jesús 

desapareix momentàniament d’escena, però es retrobarà amb el cec per a confirmar la seva 

fe. 

 

                                                           COMPLEMENTS DE L’EVANGELI  

 

Primera lectura, 1Sa 16,1b.6-7.10-13: ”Ungeix-lo, que és ell...” 

Salm 23 (22),1-6: ”El Senyor és el meu pastor, no em manca res” 

Segona lectura, Ef 5,8-14: ”Els fruits que neixen de la Llum...” 

 

TEXT PARAL·LEL: aquest text del Cec de naixement (Jn 9,1-41) com el de Nicodem (Jn 

3,1-21), la Samaritana (Jn 4,1-41) i Llàtzer (Jn 11.1-44), són propis de l’Evangelista Joan, 

possiblement són la personificació dels grups de la comunitat joànica... 

 

 

 

 

La “Lectio Divina online” també es tradueix i envia en anglès i espanyol. 
Podeu trobar-la a https://amvic2022.blogspot.com/  
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