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LA GRAN PROVA D’AMOR DE MARIA 

per RENÉ VOILLAUME  
 

L'Evangeli ens parla de la presència de Maria en el moment de la Creu. 

Com una cosa sense importància, però comprenem l'abisme que s'hi 

amagava al darrera. Era impossible que en aquest moment la Verge no 

hagués estat al corrent de tot el que esdevenia al seu Fill. Era el moment 

de la perfecció de la seva fe. El misteri de la Mare de Déu en el moment 

de la Passió consisteix en el fet que ella és la més forta de tots, més forta 

que els apòstols que eren homes.  

No m'agraden les imatges de la Passió que representen la Verge des-

maiada, sanglotant, com una dona abatuda pel dolor. No hi ha res a l'E-

vangeli que ens doni peu per a pensar això; al contrari, ens hi és dit que 

ella s'estava dreta. A conseqüència de la seva concepció immaculada, 

dia rere dia havia tingut una correspondència admirable al treball que 

Déu havia fet en la seva ànima, encara que el Senyor no tenia necessitat 

de fer coses extraordinàries perquè la fe i l'amor de la seva mare adqui-

rissin una proporció a què nosaltres no podem arribar.  

Maria va arribar a la perfecció de la seva fe en el moment de la seva 

passió, i en aquest moment s'esdevé un altre misteri: la missió de la Ver-

ge Maria a la terra, com a mare de Jesús s'acaba perquè el seu Fill està 

a punt de morir. Què pot donar Ella en aquest moment al seu Fill? No li 

pot donar res. Però alguna cosa molt profunda s'ha esdevingut en ella, 

perquè una mare ha de sofrir al màxim en veure morir el seu fill, sobretot, 

en veure'l morir no d'una mort natural, sinó jove i condemnat.  

Sabem que si la major prova d'amor és donar la vida per a aquells qui 

hom estima, el sofriment més gran és també la prova més gran d'amor. 

Maria estava massa íntimament unida al seu Fill perquè no es donés un 

misteri també de col·laboració, ja que l'amor fa col laborar. El tipus de 

treball que acomplia aleshores el seu Fill per a la redempció del món li 

permetia per primera vegada una plena col·laboració. Ha sentit el sofri-

ment fins al fons del seu ésser; era el sofriment redemptor. I com que en 

aquest moment ella coneixia perfectament la missió del seu Fill, ja com-

prendreu el lloc únic que ocupa en la redempció. Va arribar fins allí per 

mitjà d'un sofriment que és el paroxisme d'un sofriment de mare i amb 

una fe completament lúcida.  


