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"Cercar la justícia, només la justícia"
Una de les maneres per viure concretament l'amor consisteix en perseguir amb
decisió la justícia. L'experiència quotidiana ens posa davant de moltes situacions
d'injustícia, algunes molt greus, que afecten sobretot els més febles, aquells que
sobreviuen als marges de la nostra societat. Quants Caín exerceixen la violència cap el
germà o la germana!
Eradicar les desigualtats i els abusos és una exigència fonamental de justícia,
començant pel nostre cor i pels llocs on desenvolupem la nostra vida social.
Tanmateix, no es realitza la justícia destruint Caín, sinó que hem de preocupar-nos per
protegir-lo per tal que reprengui el camí. La justícia veritable consisteix en donar nova
vida. S'obre així, per a nosaltres, el camí per posar en pràctica i difondre la
misericòrdia i el perdó, fonament de la justícia social.
"Cercar la justícia, només la justícia"
En acollir aquesta proposta, podem comprometre'ns a cercar camins de
reconciliació començant amb els més propers, posant-nos després al servei de tots, i
així guarir les ferides de la injustícia.
És el que experimenten des de fa alguns anys alguns amics del diàleg de
diferents conviccions que junts es dediquen als presos a la ciutat de Palerm, a Itàlia. La
iniciativa va sorgir gràcies a en Salvatore: "Em vaig adonar de les necessitats
espirituals i humanes d'aquests germans nostres. Molts d'ells no tenien familiars que
poguessin ajudar-los. Vaig parlar amb diversos amics i companys confiant que podíem
estimar-los concretament.". Afegeix Christine: "Poder ajudar a aquests germans
necessitats ens dóna alegria perquè permet que els arribi l'amor a través nostre". I
Nunzia: "Ens va semblar una ocasió tant per ajudar els germans en necessitat com per
contribuir a fer una proposta de fraternitat".
És una manera de realitzar el que va expressar Chiara Lubich el 1998, a la ciutat
alemanya d'Augsburg: "Si fem una mirada a la nostra història no podem deixar de
sentir dolor en adonar-nos que aquesta ha consistit en molts casos en un succeir-se de
incomprensions, de disputes i lluites. Culpa segurament de circumstàncies històriques,
culturals, polítiques, geogràfiques, socials ..., però també pel fet de que ha disminuït
entre nosaltres el típic element unificador: l'amor “(...) “L'amor posat en pràctica entre
nosaltres produeix pau i llum per cercar la justícia”.
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