MANIFEST
EN LA FESTIVITAT DE MARIA DE MAGDALA
Al COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, PER LA PARITAT, en el dia
de la celebració de la nostra patrona, ens plau exposar el que significa per a
nosaltres Maria de Magdala.
Aquest any, partim d’un text de l'evangeli apòcrif de Maria Magdalena
escrit en copte entre la segona i tercera centúria que ens diu:
Ells, però, estaven entristits i ploraven amargament dient: «¿Com anirem
cap als gentils i predicarem l'evangeli del regne del fill de l'home? Si no han
tingut amb ell cap consideració, ¿com la tindran amb nosaltres? ».
Llavors Mariam es va aixecar, els va saludar a tots i va dir als seus
germans: «No ploreu i no us entristiu; no vacil·leu més, perquè la seva
gràcia davallarà sobre tots vosaltres i us protegirà. Ans al contrari, lloem la
seva grandesa, ja que ens ha preparat i ens ha fet persones». Dit això,
Mariam va convertir els seus cors al bé i van començar a comentar les
paraules del Salvador.
[...]
Andreu va parlar i va dir als germans: «Digueu el que us sembla
sobre el que ha dit. Jo, per la meva banda, no crec que el Salvador hagi dit
aquestes coses. Aquestes doctrines són ben estranyes». Pere va respondre
parlant dels mateixos temes i els va interrogar sobre el Salvador: «¿Ha
parlat amb una dona sense que ho sapiguem, i no manifestament, de
manera que tots hàgim d’escoltar-la? És que l'ha preferit a nosaltres?"
Llavors Mariam es va posar a plorar i va dir a Pere: «Pere, germà meu, què
penses? ¿És que suposes que jo he reflexionat aquestes coses per mi
mateixa o que menteixo respecte al Salvador?"
Llavors Leví va parlar i va dir a Pere: «Pere, sempre has estat
impulsiu. Ara et veig exercitant-te contra una dona com si fos un adversari.
No obstant això, si el Salvador l’ha fet digna, ¿qui ets tu per rebutjar-la?
Ben cert és que el Salvador la coneix perfectament; per això la va estimar
més que a nosaltres. Més aviat, doncs, avergonyim-nos i revestim-nos de
l'home perfecte, marxem tal com ens ho va ordenar i prediquem l'evangeli,
sense establir cap altre precepte ni cap altra llei fora del que va dir el
Salvador».
Aquest text ens anima a nosaltres, dones creients en l'Evangeli de Jesús, a
no sentir-nos discriminades en el si de l’Església i a estar convençudes que
si el que Ell ens va dir es portés a la pràctica, el nostre món seria totalment
diferent. Seria un món de pau, de justícia i d'amor.
 Actualment ens trobem com en les primeres èpoques del
cristianisme: hi ha cristians que són degollats, pel sol fet de ser-ho.
 Cada dia és més gran el nombre de persones pobres a tot el món, el
nombre de persones vivint en camps de refugiats, el nombre d’infants
soldats, nenes esclaves, prostituïdes, venudes, etc.

Quina ha de ser la nostra disposició com a cristianes?
La de cercar quina és la nostra responsabilitat en un món on les tecnologies
ens fan saber al segon totes les desgràcies i desastres que ocorren a
l'univers, però no ens expliquen tots els actes d'amor que es donen arreu,
fins i tot en les situacions de pobresa extrema.
No podem caure en la temptació d’erigir-nos com a salvadores del món,
sinó que, reconeixent les nostres limitacions, serà bo entrar en el nostre
interior, en el silenci, en el domini de la ment, en la quietud de l'ego, i allí
trobem el Senyor com el va trobar Maria Magdalena.
I si som capaces de fer callar els mil sorolls, les mil ofertes, els grans
projectes, de purificar les nostres intencions i entrem en el silenci, sentirem
la veu que ens guiarà dia a dia en la nostra entrega als altres i en la
contemplació de la Presència.
Que el camí sempre obert cap a l’alliberament personal i col·lectiu ens doni,
animades per l’Esperit, l’alegria i la força per seguir escampant l’encàrrec de
Jesús: “Vés i digues...”
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