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 "Fer-se servidor dels altres" 
 
 
 
      En tots els temps, tal com succeeix també avui, és fàcil fer discursos 
moralistes i després no viure amb coherència, sinó més aviat buscar per a un 
mateix llocs de prestigi social, maneres de sobresortir i de servir-se dels altres 
per obtenir avantatges personals. 
 
      Però també trobem a qui anuncia la novetat d'un estil de vida nou, veritable, 
i que va "contra-corrent" respecte a la mentalitat de la majoria: "Que el més 
gran d'entre vosaltres es faci servidor dels altres". 
 
      En una trobada amb persones que volien descobrir aquest singular 
paradigma, Chiara Lubich indicava com tots, en ser germans uns dels altres, 
estem cridats a construir la fraternitat universal. "Quina és la millor manera de 
servir? Fer-se un amb cada persona que trobem, sentint en nosaltres els seus 
sentiments, resoldre’ls  com una cosa nostra. És a dir, no viure replegats en 
nosaltres mateixos sinó tractar de portar els  pesos i compartir les alegries dels 
altres ". 
 
      Aquesta és la novetat: estimar a tots perquè tots som germans. Es 
descobreix així que el germà a qui estimar concretament és cadascuna de les 
persones que trobem cada dia. És el meu pare, la meva sogra, el meu fill petit o 
aquest més rebel; és el pres, el captaire i el discapacitat; el cap de l'oficina, la 
senyora de la neteja; el company de partit i el qui te idees polítiques diferents; 
el qui pertany a la nostra fe i cultura i també l'estranger. Estimar el germà i 
servir-lo, ja que el que vulgui ser el més gran d'entre tots "s'ha de fer servidor 
dels altres". 
 
      Totes les nostres capacitats i qualitats positives, tot allò pel que podríem 
sentir-nos "grans" és una oportunitat de servei que no s’ha de perdre: 
l'experiència en el treball, la sensibilitat artística, la cultura, també la capacitat 
de somriure i fer somriure; el temps que dediquem a escoltar a qui està en el 
dubte o en el dolor; les energies de la joventut i la força de la meditació quan 
l'aptitud física es redueix. 
 
      Que el més gran d'entre vosaltres es faci servidor dels altres. 
 
      I aquest amor, desinteressat, tard o d'hora encén en el cor del germà 
aquest mateix desig de compartir, renovant les relacions a la família, al barri, a 
l'ambient de treball o de diversió i posa les bases per a una nova societat. 


