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El missatge de Jesús és d’alliberament.  L’evangeli  d’avui  és un d’aquests moments en que
Jesús allibera una persona. Un sord que amb prou feines sabia parlar. Per tant una persona
tancada a la comunicació, tant d’entrada com de sortida. Una primera constatació podria ser:

 Tots som cecs davant Déu, perquè ningú no l’ha vist mai. Ell se’ns comunica amb la
Paraula. La tenim escrita i l’escoltem sovint. Però no és el mateix sentir-la que escoltar-
la, reflexionar-la i pregar-la

Però si som sords, com la podem escoltar? I si amb prou feines  sabem parlar, com podem
pregar?

Ens hem fixat en aquest sord-mut no és pas ell  qui fa el
pas d’anar cap a Jesús. Son els altres que li porten. Oi
que mai portem algú a un altre si no creiem en aquest?
Ho fem amb els metges, professors, mestres... Ho fem a
nivell espiritual? Tots tenim al costat, a casa (fills, nets,
espòs, esposa...) que viuen sords i muts a nivell espiritual.
Fem  quelcom  per  a  ells  i  elles?  O  simplement  ho
constatem i ho lamentem?

I quan l’han presentat a Jesús què fa? Jesús se’l porta
en un lloc solitari, lluny de la gent. Curiós, no? No  tan curiós. Tots sabem que les multituds
son ensordidores i que és molt difícil comunicar-se en un local ple de gent. La comunicació
sincera i fraternal requereix un lloc i un ambient de silenci. Recordem que habitualment els
grans  moments  de  comunicació  de  Déu  han  estat  en  el  desert.  No  en  va  que  els  grans
cercadors de Déu hagin practicat el silenci, la meditació, el recés... Sense silenci interior no
hi pot haver veritable pregària. Qui no sap estar en silenci no serà una persona que inspiri
confiança. No ens comuniquem amb qui esdevé un xerraire, una cotorra.

A continuació Jesús es posa a treballar: li posa els  dits a les orelles, escup i li toca la llengua,
aixeca els ulls al cel, sospira i diu: “Efatah”! Set verbs en acció. Què significa´. El procés de
conversió d’una persona. No podem ara analitzar cada gesta de Jesús, però si ens aturem a
meditar-los en silenci ben segur que hi descobrirem quelcom.

“Effata”, obre’t a Déu. No et quedis en el purament humà, terrenal, sensual. Una noia de 20
anys: “no estic confirmada, vols acompanyar-me en el camí de preparació”? Hem començat per
descobrir el significat d’aquest evangeli.

Comencem la Festa. Obre’t a la Mare. Ella va estar atenta a la crida de Déu. El va seguir.
També el cec-mut li canvia la vida.

Avui Jesús continua treballant en nosaltres i ens diu: “Efata”.


