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Dos camins inseparables 
  
Oració preparatòria 
“Mi alma se ha empleado /y todo mi caudal, en su servicio; /ya no guardo ganado, /ni ya 
tengo otro oficio, /que ya sólo en amar es mi ejercicio” (St. Joan de la Creu). 
 

Primera part 
Lectura bíblica: Lc 10,25-37 El camí de l'amor al proïsme. 

“Posseir la vida eterna” és encertar amb una existència correcta aquí. És semblant a 
preguntar-se: per a què i per a qui he rebut la meva vida? Què faig amb ella? Per 
respondre a aquesta pregunta, Jesús fa que el mestre de la llei reciti el gran manament 
que es troba a Dt 6,5; Lv 19,18. 
El mestre de la llei no en té prou, i segueix preguntant: “Qui és el meu proïsme?” Per a 
un jueu tradicional, el proïsme era qualsevol germà del poble jueu.  La resta no eren 
“proïsme”. A més a més, aquest proïsme havia de reunir una condició: no ser un impur 
davant la llei. 
Per respondre a aquesta pregunta, Jesús explica una paràbola que, pel fet de ser tan 
coneguda, es mereix tornar-la a llegir amb atenció. Algunes paraules et convidaran a 
aturar la teva lectura i, amb els ulls clucs, reviure amb emoció la narració.  
 
Observa i medita 

− Posa't en el lloc del mestre de la llei. Adreça les teves preguntes al Mestre 
− Jesús, que no defuig la trobada amb ningú, tampoc amb tu. 
− La descripció detallista de l'actuació del samarità. 
− Luther King, comentant la paràbola, afirma: El sacerdot i el levita es van 

preguntar: "Què em passarà si m'entretinc a socórrer aquest desgraciat?" En 
canvi el samarità es preguntà: "Què li passarà a aquest pobre home si no li ajudo 
? ". Són dues maneres de mirar la realitat. Només una, és la mirada de Déu. 

− Què tens de "sacerdot" i de "levita"? Què tens de "bon samarità"? 
 
Oració. Què li dius al Senyor com a resposta a la seva Paraula? 
Contempla agraït a Jesús "el bon samarità". Dialoga amb ell, en el camí que feu junts 
cap a Jerusalem, sobre la teva vida, la vida del teu grup, el compromís que porteu entre 
mans. Escolta, fes preguntes, observa amb ell la teva realitat, deixa que et faci 
indicacions. 
 
 
 



 
Segona part 

Lectura bíblica: Lc 10,38-42 A casa de Marta i Maria 
A continuació de la paràbola del Bon Samarità, i com a contrapunt, Lluc narra l'episodi 
a casa de Marta i Maria. El manament d'estimar Déu i el proïsme era doble.  
Mira: com Jesús és acollit per l'hospitalitat càlida i reconfortant dels seus amics de 
Betània; com gaudeix amb l'amistat humana; què adverteix a Marta. 
  
Meditació: Què et diu el text? 

− Posa't en lloc de la Marta. Què fa? Per què no té pau? Com entén l'acollida? Què 
li diu Jesús? Què li retreu?  

− Posa't en lloc de Maria. Quina actitud adopta? Què li reconeix Jesús? 
− Jesús ha dit al mestre de la llei "Fes això i viuràs" i al final de la paràbola: "Vés, 

i tu fes igual". És a dir: aprèn a mirar la realitat, exercita’t en la compassió; 
estima amb totes les forces. I ara diu a Marta: "Maria ha escollit la millor part". 
És a dir: agenolla't davant la Paraula. 

− "Una sola és la finalitat de tota la vida cristiana, una sola és la finalitat de tot 
ministeri eclesial: l'àpat, la caritat testimoniada oferint a Déu un culte espiritual, 
mentre esperem la vinguda gloriosa del Senyor. [...] Però la caritat que no espera 
el Senyor, que no fixa la mirada en Jesús, inevitablement acaba refredant" (Enzo 
Bianchi). 

  
Oració. Què dius al Senyor? 

− Jesús, ets alhora "Bon samarità" i "Paraula". 
− Ets oient de la Paraula del Pare i Paraula que arriba al cor de cadascú. 
− Vius amb la mateixa intensitat la misericòrdia i el diàleg amb el teu Pare. 
− Et deixes acollir amb amistat (Marta) i ens aculls amb tot el teu amor (Maria). 

 
Crides. Què et demana Jesucrist?  

− M’adono que l'escolta de la Paraula (la interioritat) i el treball pel Regne 
(l'atenció als ferits de la història) són inseparables.  

− En quina proporció es troben en la teva vida? 
 

Acull les crides que has anat percebent. 
 
  


