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LA IDEA DEL MES té el seu origen a Uruguai en el context del Quart Diàleg del Moviment dels Focolars. Un espai d’entesa entre 
persones de diverses conviccions religioses i no religioses amb el lema "construint diàleg". La finalitat d'aquesta publicació és fer una 
aportació a l'ideal de la fraternitat universal. Actualment LA IDEA DEL MES es tradueix a set idiomes i  es distribueix a 17 països.  

                                                           
Cerca la pau i ves-li al  darrera. 

 
Des del principi de la humanitat, l'ésser humà sent el desig de pau. On trobar-la? 

Molts experimenten que creure en l'amor, buscar-lo confiadament, permet trobar 

pau. Per a això es requereixen algunes actituds del cor: apartar-se del mal i en el seu 

lloc obrar sempre el bé. Això inclou la necessitat de no difamar el proïsme, ja que la 

difamació pot portar a la guerra. 

Cerca la pau i ves-li al  darrera. 

La pau té nombrosos matisos i significats, entre ells el benestar físic i espiritual o 

l'acord entre individus i entre pobles. Però la pau és un regal, font de felicitat i, per 

això, és indispensable buscar intensa i apassionadament aquest do en la nostra vida, 

per tal d'experimentar els seus fruits i poder-los compartir amb els altres. És una 

recerca compromesa que ens exigeix fer la nostra part.  

Un camí per poder experimentar la pau és seguir la veu de la consciència, que sempre 

ens incita a triar el camí del bé i no el del mal. És a dir, ens impulsa a estimar les 

persones que tenim al nostre voltant i superar així els conflictes, evitant, per exemple, 

les acusacions infundades, els judicis superficials i el parlar malament dels altres, per 

obrir el cor a l'acollida del proïsme . 

Potser no puguem fer que callin totes les armes que tenyeixen de sang moltes regions 

de la terra, però podem actuar cadascú personalment i curar relacions ferides a la 

família, al nostre barri, a l'ambient de treball, al teixit ciutadà. El compromís d'una 

petita o gran comunitat decidida a testimoniar la força de l'amor pot reconstruir els 

ponts entre grups socials, esglésies o partits polítics. 

Cerca la pau i ves-li al  darrera. 

La recerca de la pau ens suggerirà també comportaments adequats per protegir el 

cosmos, confiat a la nostra responsabilitat envers les noves generacions. 

Escrivia Chiara Lubich l'any 1990 a Nikkio Niwano, fundador del moviment budista 

japonès Rissho Kosei Kai: "Si l'home no està en pau, la terra mateixa no ho està. Les persones 

perceben el 'patiment' de la terra quan l'home no té una relació harmoniosa amb la natura, sinó 

que actua només per egoisme, per un desig insaciable de possessió. Aquest egoisme i aquest desig 

contaminen l'entorn molt més que qualsevol altra contaminació, que no és més que una 

conseqüència d'aquesta actitud. (...) I si es descobreix que el cosmos és per a tots els membres de 

la família humana, i no només per a uns quants, posarem més atenció i respecte davant el que 

pertany a la humanitat sencera, present i futura ". 


