Glossa

Maria, mestra i model
Romà Casanova, bisbe de Vic

Tot just iniciat el temps d’Advent, en la festa de la Immaculada Concepció de Maria, posem la mirada en aquella
per la qual ens ha vingut el Salvador. Una mirada que
no trenca el temps litúrgic de l’espera del Senyor en el
misteri de Nadal, sinó que més aviat ens fa entrar-hi amb
més profunditat i amb més fruïció. Maria és part del misteri que celebrem en el temps litúrgic de l’Advent, perquè amb el seu «sí» fou possible l’encarnació del Fill de
Déu en les seves entranyes virginals. En l’actitud d’espera vigilant i joiosa, pròpia de l’Advent, ella és mestra i model. Maria, no solament va acollir el Fill de Déu en el seu
si, sinó que amb la fe, feta pregària —aquell conservava
en el seu cor totes aquestes coses (Lc 2,51)— , anava fent
niu i acompanyant el camí del seu Fill, quan s’anava fent
com un brodat en el seu sant ventre. La fe, feta esperança
que el Senyor complirà la seva promesa, s’abillava d’amor
maternal. El que experimentava com a mare —oh meravella!— era, al mateix temps, amor al qui era el seu Déu i
Senyor. Certament el cel i la terra s’havien trobat en el si
i en el cor d’aquella noia de Natzaret.
La mirada a Maria ens fa descobrir la grandesa de l’amor
de Déu envers la humanitat. En ella l’amor de Déu es fa
realitat en ser alliberada del pecat; d’aital manera que
mai, ni des del primer moment de vida en el si de la seva
mare, el pecat, ni el pecat original, no va contaminar el
seu cor. Ella és la sempre santa, la tota immaculada, la
plena de gràcia. Per això mateix, ella com ningú pot cantar la misericòrdia de Déu. El totpoderós obra en mi meravelles. El seu nom és sant, i l’amor que té als qui creuen
en ell s’estén de generació en generació... S’ha recordat del
seu amor (Lc 1,49-50.55). Maria, tota santa i immaculada,
és el prototipus de la humanitat redimida, el fruit més
esplèndid de la vinguda redemptora de Crist. El Fill de
Déu s’ha fet home per alliberar-nos del pecat i de la mort.

Aquest alliberament és l’obra de la misericòrdia de Déu.
En Maria, immaculada i assumpta, veiem el fruit més
excel·lent i primer de l’alliberament de Jesucrist.
Maria, que vetlla amb nosaltres, ens ajuda en l’espera
joiosa i vigilant de l’Advent. Que mai no s’apagui en el
nostre cor l’alegria de l’amor de Déu. Que el pecat no
faci niu en el nostre cor, en el sentit que mai no pactem
amb cap pecat, sinó que siguem vigilants a acollir la misericòrdia de Déu, que perdona i guareix, a fi que la mort
sigui vençuda.
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