
Guarició d’un cec de naixement

Avui, llegirem un fragment de l’evangeli de sant Joan i
coneixerem com actua Jesús quan fa les obres de Déu: ja
veureu com es compadeix d’un cec de naixement i, a
partir de la fe d’aquest home que creu en Ell, el guareix
de la seva ceguera. Així també actua en tots nosaltres
perquè gràcies a la Fe que Ell ens ha donat, la nostra
vida és més lluminosa.



Adaptació de l’evangeli de Sant Joan 9,1-41 (Versió breu)

Jesús, tot passant, va veure un home que era cec de naixement.

Va escopir a terra, va fer fang amb la saliva, el va estendre sobre
els ulls del cec i li va dir:
«Vés a rentar-te a la piscina de Siloè —que vol dir “enviat”».

Ell hi va anar, s’hi va rentar i va tornar veient-hi.

Els veïns i els que l’havien vist sempre captant deien:
«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 va dir:
- Soc jo mateix.

Van dur als fariseus el qui abans era cec. El dia que Jesús havia fet
el fang i li havia obert els ulls era dissabte, dia de repòs. També els
fariseus li van preguntar com havia arribat a veure-hi.



Ell els va dir:
M’ha posat fang sobre els ulls, m’he rentat i ara hi veig. 
Alguns dels fariseus van començar a dir:
Aquest home que no guarda el repòs del dissabte no pot venir de 
Déu.
Però altres responien: 
Com és possible que un pecador faci tals miracles?
I estaven dividits entre ells. Llavors es van tornar a adreçar al cec i li
van dir:
I tu, què en dius del qui t’ha obert els ulls?
Ell va contestar: 
- Que és un profeta.
Ells li van replicar: 
- Tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons?. I el van 
excloure de la sinagoga.
Jesús va sentir a dir que l’havien tret fora i, quan el va trobar, li va 
dir:
Creus en el Fill de l’home?. 
Ell va respondre:
- I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?
Jesús li diu:
Ja l’has vist: és el qui et parla. 
Ell va afirmar: 
Hi crec, Senyor.
I el va adorar.



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

1. A qui va curar Jesús? Com ho va fer?

2. Per què trobaven els fariseus que Jesús  havia fet malament?

3. El cec que Jesús havia curat va creure en Jesús?

4. Nosaltres, pel baptisme, rebem la llum de la fe. Avui dona gràcies a Déu pel teu baptisme.
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