
Lectura de l'Evangeli segons St. Lluc (Lc 10,38-42)

� DISPOSE M-NOS A E SCOL T AR

En aquell temps, Jesús entrà en un poblet, i 
l’acollí una dona que es deia Marta. Una germana 
d’ella que es deia Maria, asseguda als peus del 
Senyor, escoltava la seva paraula, mentre Marta 
estava molt atrafegada per obsequiar‐lo. 

Marta, doncs, vingué i digué: «Senyor, no us fa res 
que la meva germana m’hagi deixat sola a servir? 
Digueu‐li, si us plau, que m’ajudi.» 

El Senyor li respongué: «Marta, Marta, estàs 
preocupada i neguitosa per moltes coses, quan 
només n’hi ha una de necessària. La part que Maria 
ha escollit és la millor, i no li serà pas presa.»

Creem un ambient apropiat per «escoltar» i «escoltar-nos»

PREGUEM
En temps de Jesús les dones només podien pregar al Temple 

de Jerusalem en un lloc separat al dels homes, al darrere. Es 

considerava que la menstruació les situava en un grau inferior 

de puresa. No se'ls perme�a formar‐se a les escoles de les 

sinagogues, on els nens varons estudiaven la Torà i a par�r 

d'ella aprenien a llegir i escriure. Era impensable que un mestre 

fariseu �ngués alguna dona entre els seus deixebles. El rabí 

Eliezer Ben Hyrcanus (una mica posterior a Jesús) afirmava que 

les paraules de la Torà haurien de ser cremades abans que 

confiades a una dona. 

A la llum de tot això, que Maria escol� l'ensenyament de 

Jesús, i que ell hi accedeixi, acceptant‐la com a deixeble, és un 

fet sorprenent i escandalós. S'entén aleshores la reacció de 

Marta, en veure que la seva germana Maria adopta un paper 

que no era el que s'esperava d'una dona.

Però Jesús li respon dient que Maria ha triat la millor part, i 

que no li serà pas presa. És a dir, que ningú li podrà impedir 

conver�r‐se en deixeble.

L'evangeli d'avui ens ensenya que, si volem ser deixebles de 

Jesús, ens hem de creure que la seva bona no�cia ho és per a 

tothom, i que hem de ser capaços de superar els nostres 

prejudicis sobre les persones. 
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El propòsit de Déu és aquest: que Crist, l’esperança de la 
glòria que ha de venir, estigui en vosaltres. Nosaltres 
l’anunciem. Sense fer distincions, amonestem tots els 
homes i els instruïm en tots els secrets de la saviesa per 
conduir-los al terme del seu desplegament en Crist.



� UNA PROPOSTA ARTÍSTICA

"Crist a casa de Marta i Maria" de J. Vermeer (c. 1654)
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/5539

"Jesús amb Marta i Maria" de Paul Leroy (1882)
https://mbarouen.fr/en/oeuvres/jesus-with-martha-and-mary
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Obra de joventut d'aquest ar�sta flamenc, que destaca pel 
joc de llums i ombres, i per les mirades i els gestos dels 
personatges (l'expressió cansada de Marta, Maria que 
escolta amb atenció, la mirada de Crist) que ens parlen del 

vincle entre tots tres.

Obra també primerenca d'aquest autor francès, molt 
reconegut per les seves obres centrades en l'Orient Mitjà, que 
va conèixer en els seus freqüents viatges.
Aquesta pintura, amb l'ambientació, els gestos, la familiaritat 

entre els personatges, traspua aquella mirada oriental sobre la 
vida tan allunyada de les presses i l'estrés del nostre món 
occidental contemporani. 



*Et poden ajudar aquestes preguntes:

� ANEM AL COR DEL TEXT � MIREM LA VIDA

Estic preocupat i neguitós per tantes coses, com Marta, que 
perdo de vista el que és realment necessari?

Tenint en compte l’objec�u diocesà
PER CRÉIXER MÉS,
i el treball del SÍNODE
Caminar junts – par�cipació ‐ missió

* Tant si treballes aquesta fitxa en GRUP com si ho fas 
INDIVIDUALMENT: Pensa i escriu aquí alguna

idea significativa del text que et cridi l'atenció.

He caigut jo també en l'error de prejutjar què puc esperar i 
què no d'una persona, només per raons de sexe, procedència, 
edat, etc? 

A qui coneixes que visqui el cor d’aquest text?
Apunta què aprens d’ell/a. Prega per aquesta persona.

Amb tot el que has vist fins ara, expressa en una frase la 
teva fe i la de l’Església.
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PREGA AMB les paraules del Salm

Senyor, ¿qui podrà estar‐se a casa vostra?

Qui podrà viure a la muntanya sagrada?
El qui obra honradament
i prac�ca la jus�cia,
diu la veritat tal com la pensa;
quan parla, no escampa calúmnies.


