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“Respondre"
Moltes vegades en el transcurs de les nostres vides, vam rebre com un avís, com una
crida a servir i estimar els altres. I necessitem confiar i lliurar-nos totalment a un projecte
encara desconegut. Amb la nostra acceptació generosa i total ens posem al servei de l'Amor
cap a totes les persones i així ens transformem en un exemple o model d'una lluminosa
adhesió.
El secret està, doncs, en respondre.
En meditar sobre aquestes situacions, Chiara Lubich va escriure: "Per a realitzar els
designis de l'Amor només es necessita de persones que es lliurin amb total humilitat i amb una
disponibilitat oberta deixant l'espai a l'activitat creadora".
També nosaltres podem descobrir la presència de l'Amor en la nostra vida i escoltar
aquesta "veu interior" que ens convida a fer en la història, aquí i ara, un fragment del seu
designi. La nostra feblesa i un sentit de manca d’adequació podrien bloquejar-nos. Fem
nostra la saviesa eterna: "No hi ha res impossible per l'Amor" i confiem més en la seva
potència que en les nostres forces.
Es tracta d'una experiència que ens allibera dels condicionaments i de la presumpció
de tenir-ne prou amb nosaltres mateixos; permet fer sorgir les nostres millors energies i els
recursos que no crèiem tenir i, finalment, ens fa capaços d'estimar.
Explica una parella de casats: "Des que ens vam casar, vam decidir obrir casa nostra als
familiars de nens internats a l'hospital de la ciutat. Van passar per la nostra llar un centenar de
famílies i tractàvem sempre d’acompanyar-les. Sovint les ajudes no van faltar per sostenir
econòmicament aquesta iniciativa, però sempre calia que, abans, hi hagués la nostra
disponibilitat. Recentment vam rebre una suma de diners i vam pensar guardar-la, segurs que
seria útil per a alguna família. En efecte, poc després va arribar una altra petició. Tot és com un
joc d'amor al qual només hem de ser dòcils ".
Per això, el secret està, doncs, en respondre.
En efecte, amb la nostra resposta, posant en pràctica l'amor moment rere moment,
serem portadors d'amor pels carrers de les nostres modernes ciutats, treballant a l'oficina, a
l'escola, en els diferents ambients, enmig de tots i veurem canviar el món al nostre voltant.
En aquest període previ al Nadal, tractem d'estar més cara a cara amb l'Amor,
tractem de reconèixer la seva veu en la nostra consciència sent sensibles a les necessitats
dels germans que ens trobem per contribuir a transformar la convivència humana en una
família , sembrant la pau en el nostre entorn i fent créixer, així, l'alegria en el nostre cor.
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