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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.  

                                                           
 

 

Servir-nos recíprocament 
 

 

       

      En l'antic Orient rentar els peus era un signe d'acollida envers l'hoste que arribava 

després d’haver recorregut camins polsegosos i normalment ho feia un servent. 

Malgrat això, alguns grans mestres, entre ells Jesús de Natzaret, no van dubtar a fer 

aquest acte com un més dels que, dia rere dia, durant tota la seva vida havien realitzat 

com a servei als altres, despullant-se així de tot signe de grandesa. 

 

      Per a nosaltres és una invitació clara i simple. Tots podem entendre-la i posar-la en 

pràctica de seguida, en qualsevol situació, en qualsevol context social i cultural: se'ns 

convida primer a estimar concretament, per després acompanyar el gest amb 

paraules d'esperança i amistat. 

 

      I el testimoni és més eficaç en la mesura que dirigim la nostra atenció vers als 

pobres, amb esperit de gratuïtat, rebutjant en canvi les actituds servils cap a qui tenen 

poder i prestigi. 

 

      Fins i tot davant de situacions complexes i tràgiques que se'ns escapen de les mans 

i ens superen, hi ha quelcom que podem i hem de fer per contribuir al bé: embrutar-

nos les mans sense esperar recompenses, amb generositat i responsabilitat. 

 

      Comentant aquest aspecte Chiara Lubich va escriure: "El servei recíproc, l'amor 

mutu pot realitzar-se també amb un gest desconcertant. Com viure llavors, durant 

aquest mes? Hem de comprendre que la nostra vida adquireix sentit si vivim per als 

altres, si concebem l'existència com un servei als germans, si centrem tota la nostra 

vida sobre aquesta base. Fent així, serem veritablement feliços ". 
 


