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"Creure en l'amor"
Sempre és recomanable la coherència entre el creure i l'actuar. Però hi ha una
condició essencial: alliberar-se de tota malícia per proposar-se un camí d'amor i
deixar-se guiar per aquest amor per, d'aquesta manera, orientar-se cap a la plena
realització de la proposta escollida.
L'acció amorosa té una força pròpia: és creadora, produeix fruits de pau tant en la
persona com en l’entorn; ens dóna comprensions renovades d'allò més íntim i
construeix relacions d'amor amb els altres homes.
Aquesta decisió d'estimar és com una llavor "sembrada" en nosaltres. Per tant, en
cada persona, aquesta llavor dipositada el dirigeix al bé, a la justícia, al do de sí i a
compartir. Acollida i conreada amb cura en la pròpia "terra" és capaç de produir
vida i fruits.
Cal desarmar el cor i "rendir-nos" a la proposta d'una vida en l'amor i posar-nos
en una lliure i valenta escolta de la veu dins nostre, sovint subtil i discreta.
Aquesta ens demana sortir de nosaltres mateixos i aventurar-nos pels camins del
diàleg i de la trobada amb tots, i ens convida a col·laborar per construir una
humanitat més bella, en la qual tots ens reconeguem germans.
En efecte, aquesta opció per una vida en l'amor té la capacitat de transformar la
nostra vida quotidiana en una història d’alliberament de la foscor, del mal
individual i social, però exigeix una adhesió personal, conscient i sempre
renovada.
El 1992 Chiara Lubich suggeria que una extrema coherència entre l'elecció de
l'amor i la vida que aquesta elecció comporta fascina i atrau a tots. Així ha de ser
en nosaltres. Tenir la simplicitat dels nens i posar en pràctica l'amor amb la seva
puresa i lluminositat, amb la seva força i radicalitat. Podria haver-hi una aventura
més gran i més bella?
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