Diumenge XVI (C) de durant l'any
Text de l'Evangeli ( Lc 10,38-42): En aquell temps, Jesús va entrar
en un poble, i l'acollí una dona que es deia Marta. Una germana
d'ella, que es deia Maria, es va asseure als peus del Senyor i
escoltava la seva paraula. Marta, que estava molt atrafegada per
poder-lo obsequiar, s'hi va atansar i digué: «Senyor, ¿no et fa res
que la meva germana m'hagi deixat tota sola a fer la feina? Diguesli que em vingui a ajudar». El Senyor li va respondre: «Marta,
Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només
n'hi ha una de necessària. Maria ha escollit la millor part, i no li
serà pas presa».

«Només n'hi ha una [cosa] de necessària»
Mn. Bernat GIMENO i Capín
(Barcelona, Espanya)

Avui veiem un Jesús tan diví com humà: està cansat del viatge i es deixa acollir per
aquesta família que tant estima, a Betània. Aprofitarà l'ocasió per a fer-nos saber
què és “el més important”.
En l'actitud d'aquestes dues germanes s'acostuma veure reflectides dues maneres de
viure la vocació cristiana: la vida contemplativa i la vida activa. Maria «va asseure
als peus del Senyor», mentre que Marta anava atrafegada per moltes coses i
ocupacions, sempre servint i contenta, però cansada (cf. Lc 10,39-40.42). —«Calma»,
li diu el bon Jesús, «és important el que fas, però és necessari que descansis, i més
important encara, que descansis estant amb mi, mirant-me i escoltant-me». Dos
models de vida cristiana que hem de coordinar i d'integrar: viure tant la vida de
Marta com la de Maria. Hem d'estar atents a la Paraula del Senyor, i vigilants, ja
que el soroll i el tràfec del dia a dia —sovint— amaga la presència de Déu. Perquè
la vida i la força d'un cristià sols es mantenen fermes i creixen si ell roman unit al
cep veritable d'on li ve la vida, l'amor, les ganes de continuar endavant... i de no
mirar enrera.
A la majoria, Déu ens ha cridat a ser com “Marta”. No hem d'oblidar, però, que el

Senyor vol que siguem cada vegada més com “Maria”: Jesucrist també ens ha cridat
a “escollir la millor part” i a no deixar que ningú ens la prengui.
Ell ens recorda que el més important no és el que podem fer, sinó la Paraula de Déu
que il·lumina les nostres vides, i, així per l'Esperit Sant les nostres obres queden
impregnades pel seu amor.
Descansar en el Senyor solament és possible si gaudim de la seva presència real
davant de l'Eucaristia. Oració davant del sagrari!: és el tresor més gran que tenim
els cristians. Recordem el títol de la darrera encíclica de Joan Pau II: L'Església viu
de l'Eucaristia. El Senyor té moltes coses a dir-nos, més de les que pensem.
Busquem, doncs, moments de silenci i de pau, per a retrobar Jesús i, en Ell,
retrobar-nos a nosaltres mateixos. Jesucrist ens convida avui a fer una opció: triar
«la millor part» (Lc 10,42).

