
DIUMENGE 4 DE QUARESMA ( 22 de març) 

Aquest diumenge, tot i estar confinats a casa, no deixem la lectura i la meditació de la Paraula de Déu. 
En aquest espai fem un breu comentari dels dos textos litúrgics d’aquest diumenge (1r Sam 16, 1-13  i  
Jn. 9,1-41). (Lectures que podeu llegar de la Bíblia estant o d’internet). 
 

1ª lectura : Samuel rep de Déu la missió d’ungir David com  a rei del poble d’Israel. Un fill de Jesé. El 
text d’avui ens fa veure que els criteris de selecció 
de Déu són molt lluny de la mirada humana. Els 
humans ens deixem dur per criteris d’eficiència. 
Cal purificar la mirada. El text ens pot ser bo per 
reflexionar com aprenem a mirar les coses, els fets 
i la mateixa situació que estem vivint avui. 
 

Evangeli. No sabem el nom d’aquest cec (això ja 
ens ha de fer pensar: seré jo?). Un cec captaire; no 
coneix la llum; no l’ha vista mai. No pot caminar ni 
orientar-se per si mateix. La seva vida transcorre a 
les fosques. 
 

Però un dia Jesús passa per la seva vida. No sap qui 
és, però es fia. Obeeix: neteja la mirada a la piscina de Siloé. Comença a veure-hi. La trobada amb Jesús 
canviarà la seva vida. 
 

Els veïns el veuen transformat. És ell mateix, però sembla un altre. Ha tingut una experiència: “aquell 
home que es diu Jesús m’ha guarit”. No en sap res més. Ignora qui és i on és, però li ha obert els ulls. 
Això passa també avui amb la fe que viuen molta gent senzilla. No saben teologia, però senten que aquest 
home ve de Déu. 
 

El captaire es queda sol. Els pares no el defensen. Però Jesús mai abandona qui l’estima i el cerca. Jesús 
li pregunta: “Creus en el Fill de l’home”? El captaire està disposat a creure, però es troba més cec que 
mai: “I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?”. Jesús: “Ja l’has vist, és el qui parla amb tu”. Al 
cec se li obren els ulls de l’ànima: “Hi crec, Senyor”. Només escoltant Jesús i deixant-nos conduir per 
ell anem caminant cap a una fe més plena i també més humil. 
 

Aplicació. 

Ø El nostre món, els mateixos cristians, hem viscut una fe, una petita flama, de costum. I ara que es 
fa present una situació que ens confina a casa, quedem com ofuscats. 

Ø No estem fets per viure en la foscor. Ens fa por caminar enmig de la tenebra. I, no obstant, la 
vida se’ns presenta, sovint, com un camí que hem de recórrer “a les palpentes”. 

Ø Ens costa acceptar aquesta “no visió”. Hem entrat en un túnel. Sabem la llum que hem deixat, però 
no veiem la claror de la sortida 

Ø El cec de l’evangeli es troba amb Jesús. No sap qui és, però es fia. Va a rentar-se a la piscina de 
Siloé. 
També en aquest moment Jesús se’ns fa trobadís. Ho sap que no hi veiem. Ens demana rentar-nos; 
és a dir: convertir-nos d’actituds, d’egoismes, d’una vida centrada en el viure asseguts al “catre” 



de la sensualitat (deixar-nos dur només pels sentits externs): viure bé, tenir de tot, poder-me 
donar el gust que vulgui... 

Ø Sí, ara estem en aquesta piscina, confinats a casa. Anem veient-hi poc a poc. La visió se’ns va 
aclarint. Ens cal fer el pas interior: “Hi crec, Senyor”. 

Ø Aquell cec sense nom resulta que sóc jo. També jo estic cridat a la llum; però se’m demana obeir. 
Ø I amb nova visió agraïm tot el personal que està al treball, a la botiga, a la fabrica, a la farmàcia, 

al servei públic (policia, personal sanitari... Que la nostra llum sigui llum per a tots ells i elles. 


