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"Atendre les necessitats dels altres"
De vegades a partir d'una necessitat immediata, en el servei concret, es pot donar a
entendre als homes el sentit de la vida veritable i eterna, que és l'Amor, i que s'inicia
amb atendre les necessitats dels altres.
La vida veritable la trobem quan ens adherim als exemples de servei i entrega als
altres de tants i tants al llarg de la història. Quan decidim no viure replegats en nosaltres
mateixos, en les nostres pors, en els nostres plans limitats, sinó més aviat dirigir
l'atenció cap a les necessitats dels altres: necessitats concretes com la pobresa, la
malaltia o la marginació, però sobretot la necessitat d'escolta, de compartir i de ser
acollits.
Quantes vegades, durant el dia donem confiança a les persones que ens envolten: el
mestre que ensenya als nostres fills, el taxista que ens porta a la nostra destinació, al
metge que en ha de curar ... No es pot viure sense confiança, i aquesta es consolida amb
el coneixement, l'amistat, la relació aprofundida amb el temps.
Com viurem la IDEA D'AQUEST MES?
Convidant-nos mútuament a revifar la nostra elecció per atendre les necessitats dels
altres. Sabem quin és el camí per arribar i que hem de posar en pràctica amb especial
afany en les diferents circumstàncies de la vida. Per exemple: Ens trobem amb un
proïsme? Tenim un dolor? Estem davant de situacions adverses? Llavors actuarem
concretament acostant-nos a tots els que trobem, no ignorant les demandes d'aliment,
d'aigua, de salut, de perdó. És més, compartint tota necessitat i donant esperança.
Precisament, Chiara Lubich comentant aquest aspecte, deia que d'aquesta manera es
"respon així a l'aspiració més profunda de l'home. L'home ha estat creat per a la vida; la
busca amb totes les seves forces. Però el seu gran error és buscar-la en les criatures, en
les coses creades, que, essent limitades i passatgeres, no poden donar una veritable
resposta a l'aspiració de l'home”.
No es tracta doncs de viure per a sí mateix, sinó atenent a les necessitats dels
altres.
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