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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.  

                                                           
Un amor que arriba als enemics 

 
Una proposta clau i revolucionària és la invitació a estimar cada home com un germà, fins 

i tot si resulta ser un enemic. 

Malauradament en la vida personal i social respirem una atmosfera de creixent hostilitat i 

competició, de sospita recíproca, de judicis sense possibilitat d’apel·lació, de por de 

l'altre; els rancors s'acumulen i condueixen a conflictes i guerres. 

Podem oferir un decisiu testimoni contracorrent: en un acte de llibertat de nosaltres 

mateixos i dels condicionaments, podem començar a reconstruir els vincles ferits o 

trencats a la família, a la feina, a la comunitat, a l'agrupació política. 

Si hem fet mal a algú, tinguem el coratge de demanar-li perdó i de reprendre el camí. És 

una actitud de gran dignitat. I si algú ens hagués ofès veritablement a nosaltres, tractem 

de perdonar-lo, de fer-li espai en el nostre cor, per permetre-li curar la ferida. I què vol dir 

perdonar? 

Diu Chiara Lubich: "El perdó no és oblit, no és debilitat, no consisteix a considerar sense 

importància una cosa que és greu, o que està bé el que està malament, no és indiferència. 

Perdonar és un acte de voluntat i lucidesa - i per tant de llibertat- que consisteix en acollir 

el germà tal com és, no obstant el mal que ens hagi fet (..) el perdó consisteix a no 

respondre a l'ofensa amb una altra ofensa, sinó a fer el que Pau diu: 'no et deixis vèncer 

pel mal; al contrari, venç el mal fent el bé ' ". 

Aquesta apertura del cor no s'improvisa. És una conquesta quotidiana, un constant 

creixement en la nostra identitat de germans. 

Explica M., una jove filipina: "Tenia només 11 anys quan van matar al meu pare, però no 

es va fer justícia perquè érem pobres. En créixer vaig estudiar dret amb l'esperança 

d'obtenir justícia per aquesta mort. No obstant això, altres plans m'esperaven. Una 

companya de feina em va convidar a una trobada de persones compromeses seriosament 

en l'amor i així vaig començar també jo. Un dia vaig voler viure amb força la consigna 

'Estimeu als vostres enemics', perquè sentia que l'odi envers les persones que havien 

matat al meu pare em seguia turmentant. L'endemà, a la feina vaig trobar a qui havia 

liderat el grup. El vaig saludar i li vaig preguntar per la seva família. Això el va deixar 

desconcertat, i més encara a mi pel que jo acabava de fer. L'odi dintre meu s'anava 

desfent. I aquest era només el primer pas, perquè l'amor és creatiu. Vaig pensar que cada 

membre del grup havia de saber del nostre perdó. Amb el meu germà vam anar a veure'ls 

per restablir la relació amb ells i donar testimoni d l'amor concret. Un d'ells va poder 

demanar-nos perdó i ens va demanar que ajudéssim a la seva família en problemes ". 


