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"L'Amor brilla amb força"

El llarg camí de l'alliberament de la humanitat cap la seva plenitud és un
camí que coneix dificultats i sofriments, però que es realitza sota la guia segura
de l'Amor a través de la col·laboració d'alguns homes que, com els grans
Mestres, es posen al servei del designi amorós de la salvació.
Però sovint apareixen obstacles per culpa de l'opressió i els conflictes
entre persones i pobles. Sabem en canvi, que la veritable força és l'amor, que
obre camins d'alliberament i de trobada amb els homes.
Si ens mirem a nosaltres mateixos, hem de reconèixer honestament les
nostres limitacions. La fragilitat humana en totes les seves formes -física, moral,
psicològica, social- és una realitat innegable. Però és precisament en ella que
podem experimentar l'Amor. En efecte, ell vol la felicitat de tots els homes, i
per això ofereix la seva potent ajuda a tots aquells que es lliuren dòcilment a
les seves mans per construir el bé comú, la pau, la fraternitat.
Tenim necessitat de demanar amb força la unitat de tots com a expressió
de l'Amor, alhora que també ens podem oferir com a instruments per construir
ponts. En ocasió d'una trobada a Ginebra el 2002, Chiara Lubich, convidada a
presentar el seu pensament i la seva experiència, va dir: "El diàleg es
desenvolupa d'aquesta manera: primer de tot ens posem en el mateix pla que el
nostre interlocutor, sigui qui sigui; després l’escoltem buidant-nos completament dins
nostre ... Així acollim a l'altre i el comprenem ... Perquè si l’altre se sent escoltat amb
amor, també s’animarà a escoltar també la nostra paraula ".

Per què no estendre el nostre pensament i les nostres acción a les
fractures internes de la nostra pròpia comunitat, així com també sobre la
política, la societat civil i les famílies? Podrem donar testimoni amb alegria que:
"L'Amor, resplendeix amb força".
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