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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

EL FILL ES DEIXA PORTAR AL MÓN 

per HANS URS VON BALTHASAR 

«Feliç aquella que us va dur!». Sí, totes les generacions diran 

benaurada a aquesta Dona; no pararan de mirar-la; però ella només 

mira Aquell que porta… Ja que Maria porta Aquell pel qual ella ma-

teixa es deixa portar. I aquesta actitud de Maria no és cap altra que 

la fe, la seva fe.  

Tota fe dins l'Església, ha de prendre, avui, per model, la fe de 

Maria que porta en si mateixa un contingut més gran del que ella 

pot comprendre; Maria, per aquesta raó, es deixa portar dòcilment 

pel Senyor.  

Però justament aquesta actitud de la Mare de Déu no és cap altra 

que absorbir-se en l’actitud del seu Fill. Tot infant ha de començar 

per deixar-se portar; i aquest infant (Jesús), precisament, no fugirà 

mai de la infantesa, ni que esdevingui gran. Fins hi tot en el seu 

comportament adult, es deixarà sempre portar i moure per la volun-

tat del Pare tal com l'hi presenta l'Esperit. En el si de Maria fa el seu 

primer aprenentatge corporal, ja que físicament és transportat aquí i 

allà com un infant. Es el primer aprenentatge de la manera d'actuar, 

de la qual tot cristià es deurà mostrar capaç: deixar-se conduir dò-

cilment «allà on tu no vols» (com Jesús dirà a Pere).  

L'infant, en el si matem, no sap pas encara on hom el porta; Je-

sús, en l'Esperit Sant, tampoc no vol saber on aquest el porta… 

Aquest consentiment a deixar-se portar i conduir s'acomplirà a l'Eu-

caristia en la qual el Fill s'abandona a l'Esperit Sant i a l'Església per 

ser posat a la disposició dels homes.  

Ara com a Infant, més tard com a home, i finalment com a Pa, el 

Fill es deixa portar com una cosa de la qual hom disposa, malgrat 

que ell porta el pecat del món, i per això el món mateix.  

Avui, el Pare que està en el cel, veu tot això; veu fins on ha portat 

el designi trinitari de la salvació. El Fill, en Maria, comença el seu 

camí en el món; i ningú, ni el Pare, no pot fer-lo retrocedir. Ell l'ha 

confiat a la responsabilitat de la seva Mare; el destí del món i de 

Déu mateix, és avui en marxa, i ningú no pot aturar-lo!  


