IDEA DEL MES - Juliol 2017
"Un cor obert i senzill"

Cansats i afeixugats: aquestes paraules suggereixen la imatge de persones homes i dones, joves, nens i ancians- que, d'alguna manera porten pesos al llarg de
la vida i esperen que arribi el dia en què podran lliurar-se’n.
Qui mostra una atenció particular cap a les persones, simples, pobres, amb poca
formació, incapaços de conèixer i respectar totes les situacions complexes del
nostre temps, molt sovint impossible de sostenir? Qui atén tots els exclosos de la
societat i considerats no res, els que se senten aclaparats i que anhelen una vida
millor?
S'evidencia la necessitat de ser estimats sense condició, aconseguint una "bona
vida". Però per estimar i ser estimats, cal fer lloc en nosaltres a l'Amor, donar espai
a l'altre en la nostra vida, més enllà de nosaltres mateixos i d'aquesta manera,
establir relacions personals centrades en la recerca del Bé Comú. Un compromís
quotidià, sostenint l'esforç.
Per això, hem de fer-nos propers, conèixer l'altre, entendre'l des de la seva realitat,
acceptant-lo tal com és, sense intentar modificar-lo per tal que s'adapti a una o una
altra visió de la vida, assumint la seva aflicció com la nostra tasca, per alleujar-lo,
per fer-lo capaç de decidir i actuar en ús de la seva llibertat, sense
condicionaments, acceptant també la seva ajuda per ser alliberats en la nostra
pròpia aflicció. Amb un cor obert i senzill.
Així escrivia Chiara Lubich: "... L'amor no és només sentimentalisme sinó que es
tradueix en vida concreta, en servei als germans, especialment envers els qui són a
prop, començant per les petites coses, pel servei als més humils". Charles de
Foucauld, ens recorda: "Quan s'estima algú s'està en ell amb l'amor, es viu en ell
amb l'amor, no es viu ja en sí mateix sinó ‘fora’ de sí mateix". El lliure pensador
Mahatma Gandhi, deia "L'Amor és la força de l'humil però la més poderosa de la
qual disposa el món".
La invitació: descobrir en aquesta llei de l'Amor, no una càrrega sinó les ales que
necessitem per volar alt. Proba i veuràs. Funciona! I després comunica-ho a qui
t'entengui, a qui també hagi provat ...

