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En el fragment de l’Evangeli que hem llegit avui a l’Eucaristia hi podem trobar 

també un sentit simbòlic. Els miracles de Jesús són fruit de la seva compassió 

davant del sofriment, del dolor. Jesús no es pot resistir al veure la fe i la confiança 

dels qui creuen que Ell els pot guarir; no són cap demostració de poder, la seva 

actitud és sempre discreta i acollidora, es deixa afectar per tot el que passa al seu 

voltant, veu la mirada esperançada de la persona que té al davant, i veu també el 

seu interior, el seu cor. Els seus miracles són un signe de l’acompliment de les 

promeses de salvació que Déu havia fet al seu poble. 

Jesús no es limita a curar simplement una malaltia física, ell vol la curació 

integral del qui li demana ser guarit; la sordesa guarida i el parlar recuperat del 

sordmut són un signe de la salvació de tota la seva persona. A través de la seva 

guarició, Jesús l’obre a la comunicació i a la comunió amb Déu i amb els altres.  

La curació d’aquest sordmut, que l’Evangeli situa fora del poble d’Israel, també 

és un signe que la salvació de Déu no es limita al seu poble, sinó que Jesús ha 

vingut a salvar tota la humanitat. Jesús fa camí, incansable, té pressa per 

anunciar la Bona nova a tothom, sigui on sigui i qui sigui, i no perd cap ocasió de 

guarir al qui se li acosta amb confiança.  

Un altre aspecte significatiu és com Jesús respecta el procés personal de 

cadascú. En aquest cas la guarició del sordmut és progressiva, i l’Evangeli explica 

amb tots els detalls els gestos de Jesús. Aquell home necessita sentir el seu 

contacte personal, físic, necessita que el miri, que el toqui, per creure que pot ser 

guarit. Per això Ell se l’endú a part i tot sol amb ell, li posa els dits a les orelles, 

amb la seva saliva li toca la llengua, aixeca els ulls al cel, i amb la força que li ve 

del Pare, conscient que d’Ell ho rep tot, li diu la paraula salvadora: OBRE’T. Obre’t 

a la llum, a la vida, a la veritat, a l’amor. Llavors el sordmut es transforma en un 

home nou, un home lliure. Jesús obre els seus sentits perquè pugui escoltar, 

pugui parlar, es pugui comunicar, pugui ser testimoni de la salvació que ha rebut . 

Aquest miracle és també un símbol del procés de la fe, un procés progressiu 

que s’inicia amb un trobament amb Jesús a través d’un fet concret que provoca un 

canvi, una obertura del cor. Tot procés interior s’inicia amb la paraula: obre’t, del 

tancament en tu mateix, a la obertura a Déu i als altres. Obre’t a la Paraula de 

Déu que sempre és nova, obre’t per acollir el seu amor, el seu perdó, obre’t per 

comunicar als altres el Do que has rebut de Déu, tot allò que creus i esperes; 

obre’t per escoltar els qui tens al teu voltant, per expressar amb llibertat els teus 

sentiments, obre’t per donar una paraula de consol a qui necessita ser escoltat, 

per escoltar el crit dels pobres i els oblidats d’aquest món. Obre’t per experimentar 

en la teva vida el goig de la llibertat. 


