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ESCOLTAU LA PARAULA  
 
 
 

 
Benvolguts diocesans 
 
La veu potent de Joan Baptista ens està convidant durant aquest Advent a posar-nos a l’escolta de la 
Paraula, per a preparar el camí de l’Emmanuel. La millor manera de preparar la trobada amb el 
Senyor que ve és disposar-nos per a acollir la seva Paraula, meditar-la, deixar que transformi el 
nostre cor i portar-la a la vida. 
 
Hi ha una dona excepcional que va acollir de manera incondicional aquesta Paraula en la seva vida i 
que ens va ensenyar a ferho. Maria de Natzaret, la mare de Jesús, va viure de la Paraula des del 
començament de la seva vida. Això el que significa és que la seva concepció va ser immaculada. En 
l’Exhortació “Verbum Domini” Benet XVI va explicar molt bé que ser “plena de gràcia” significa que 
va ser dona “incondicionalment disponible a la Paraula divina” (n. 27). Si el pecat d’origen consisteix, 
principalment, a no prestar oïda a la Paraula, a ser desobedient i no escoltar, ser preservat del pecat 
suposa viure des del primer instant en obertura total a Déu, en obediència i escolta  
 
Així es plasma en tota la vida de Maria. Ella és la Verge oïdora que, en el moment crucial de la 
història humana, acull el missatge de l’àngel i fa possible que la Paraula personal de Déu prengui 
carn en el seu sí. Amb raó els Pares de l’Església van dir de Maria que era la “nova Eva”, perquè 
enfront del “no” i desobediència de la primera Eva, van descobrir el “sí” i l’obediència de la Mare de 
Jesús: “faci’s”, “fiat”, va ser la seva resposta. I va esdevenir l’inesperat: el Verb de Déu va venir a 
habitar entre nosaltres.  
 
Maria va mantenir aquesta actitud durant tota la seva vida. Per dues vegades diu Sant Lluc que ella 
meditava la Paraula en el seu cor (Lc 2, 19. 51). Qui llegeix el Magnificat s’adona de fins a quin punt 
la Paraula de Déu havia penetrat en l’ànima de Maria, inspirant-li aquest preciós càntic de lloança i 
acció de gràcies al Pare. Maria és “verge a l’escolta” que “conserva en el seu cor els esdeveniments 
del seu Fill, component-los com en un mosaic” (n. 27). Ella va escoltar de manera activa, convertint la 
Paraula en una forma de vida. En ella contemplem “una existència totalment modelada per la 
Paraula” (n. 28)  
 
Per això, durant el temps d’Advent, l’Església ens convida a mirar a Maria, per a aprendre d’ella a 
acollir la Paraula i fer-la vida, de manera que Crist pugui habitar entre nosaltres. Com Maria, hem de 
mantenir-nos a l’escolta de Déu, meditant i conservant en el cor. Així, també nosaltres podrem 
portar a Crist al nostre món. Diu Sant Ambrosio que tot cristià que creu, concep en cert sentit i 
engendra al Verb de Déu en si mateix: si, quant a la carn, només existeix una Mare de Crist, quant a 
la fe, en canvi, Crist és el fruit de tots (Cf. Expositio Evangelii secundum Lucam 2, 19)  
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