JESÚS TRENCA MOTLLES.
Amb aquest Evangeli, Jesús ens manifesta dos aspectes. És millor ajudar el desvalgut
que anar al Temple a pregar. És millor ajudar el perseguit que marginar-lo. Per tant, és
millor veure la llum del món que jutjar els altres.
En aquest relat, Jesús ens explica que després d’escopir a terra i fer una mica de fang,
l’estén sobre els ulls d’un cec i li diu que es renti. Després de fer-ho, el cec torna a
veure. Això ho fa en dissabte, dia sagrat pels jueus. El missatge és clar: l’acostament a
Déu no es fa només anant a l’església. Ens acostem al Pare, també, quan ajudem al
malalt i al desvalgut i l’abracem i el consolem.
Jesús guareix un cec, un marginat de la societat. I només pel fet de veure’l i apropars’hi, ens diu: els poderosos que marginen col·lectius, no vindran al meu Regne; perquè
al capdavall, persegueixen persones pel fet de ser diferents. I ens envia un missatge
directe: aboqueu-vos i ajudeu els perseguits perquè d’ells també és el Regne de Déu.
Jesús utilitza el simbolisme del fang per recordar-nos la creació d’Adam al Gènesi. I és
el mateix fang que dóna uns ulls nous al cec i que li permet veure a Déu des d’una
altra dimensió: la dimensió del Fill de l’Home que ha vingut al món a mostrar-nos el
seu Regne. Jesús és la llum del món i no suporta la indiferència davant de l’altre. I en
aquest món, restar apàtic amb els refugiats, els perseguits o els diferents, és tancar els
ulls davant la complexa realitat de la nostra societat.
Restem cecs volent endevinar com és l’altre per jutjar-lo i condemnar-lo; però no som
capaços d’acostar-nos al seu patiment i abraçar-lo. Ens convé molt sovint rentar-nos
els ulls i dir: Jesús, m’has obert els ulls!
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