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El profeta Isaïes ens posa davant el misteri del Servent de Déu que mor perquè tot el
poble tingui vida. La fe cristiana ens porta a veure en Jesús el compliment d’aquesta
profecia. La creu és el tron de la misericòrdia divina. Aquesta és la reialesa de Crist,
estimar fins a l’extrem. En tota la passió i mort del Senyor es manifesta la paraula de la
misericòrdia, que si l’escoltem amb el cor obert a la gràcia de Déu, s’imprimeix per
sempre més en el nostre cor.
En aquesta hora del matí del Divendres Sant vull parar-me en la tercera i la quarta
paraula que Jesús va pronunciar des de la creu victoriosa. La trobem en l’evangeli
segons sant Joan. Hi llegim: Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare... Jesús veié la

seva mare i, al costat d’ella, el deixeble que ell estimava, i digué a la mare: Mare, aquí
tens el teu fill. Després digué al deixeble: Aquí tens la teva mare (19,26-27). Jesús, en
les poques paraules que pronuncia en la seva passió, té aquesta en què expressa el
reconeixement a la mare que, no sols ha estat mare segons la carn i la sang, sinó que
és deixebla d’ell. La seva presència ferma al peu de la creu manifesta que ella és mare
i, al mateix temps, deixeble de Crist. Maria al peu de la creu viu la prova més gran de
la fe de la història de la humanitat. Maria viu la fe en la seva màxima expressió. Com
reflexionava el beat Joan Pau II, papa: «Creure vol dir abandonar-se en la veritat
mateixa de la Paraula del Déu vivent, sabent i reconeixent humilment com en són,
d’insondables, els seus designis i, d’inescrutables, els seus camins» (Redemptoris
Mater).
I a tots nosaltres, els qui creiem en Jesús, els qui volem seguir el camí de la fe, amb
les nostres inconsistències i flaqueses, en la persona del deixeble estimat, ens dóna la
seva mare com a mare nostra. Així com Eva fou la mare de tot els vivents, ara la nova
Eva, Maria, és la mare dels deixebles de Jesús, és a dir, d’aquells que reben la vida
nova que brolla de la mort i resurrecció de Jesús, el Fill de Déu, Fill també de Maria.
Maria és la mare i l’advocada dels deixebles de Jesús. En aquest Divendres Sant ens
cal acollir-la com el que és. La paraula de Jesús realitza el que diu, ja que és la paraula
creadora del cel i de la terra. Ara en la creu està a punt de fer realitat el món nou dels
redimits. Maria és un do per a nosaltres. Reflexiona el sant Rector d’Ars: «Quan penso
en la cura que el bon Déu ha pres per nosaltres, no descobreixo pertot arreu res més
que un abisme d’amor, en el qual jo voldria perdre’m.»
Que l’abisme d’amor de Crist clavat en la creu, donant-nos la seva mare i morint per
nosaltres, sigui avui i sempre el lloc en el qual romanem per tenir la pau i la vida.
Amén.

