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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 deu idiomes i  es distribueix a 20 països.  

                                                           
"Feu als altres tot allò que vulgueu que ells us facin" 

En les decisions importants de la vida, quantes vegades hem cercat una brúixola segura que ens 

indiqués quin camí prendre? ens hem preguntat, què és l'essencial, quina és la clau per viure aquí i 

ara? 

Heus aquí una màxima que podem fer nostra i viure immediatament. Avui, que necessitem 

missatges rics de significat, però breus i eficaços, podríem prendre-la com una valuosa piulada per 

tenir al cap en cada moment. 

"Feu als altres tot allò que vulgueu que ells us facin" 

Preguntem-nos què esperem nosaltres dels nostres pares, dels fills, dels companys de feina, dels 

responsables del govern, dels guies espirituals: acolliment, escolta, acceptació, ajuda en les 

necessitats materials, però també sinceritat, perdó, ànims, paciència, consell, orientació, 

instrucció...  

Aquesta "regla d'or" és un ensenyament universal contingut en les diverses cultures, religions i 

tradicions que la humanitat ha desenvolupat al llarg de la història. És el fonament de tots els 

valors autènticament humans, aquells que construeixen una convivència pacífica, amb relacions 

personals i socials justes i solidàries. 

"Feu als altres tot allò que vulgueu que ells us facin" 

Aquesta IDEA ens encoratja a ser creatius i generosos, a prendre la iniciativa a favor de qualsevol 

persona, a tendir ponts també cap a qui no és el nostre amic. Ens demana la capacitat de sortir de 

nosaltres mateixos per captar les necessitats de l'altre. 

Així ens encoratja Chiara Lubich: "Provem. Una jornada emprada d’aquesta manera val una vida. 

Ens envairà una joia mai experimentada (.) Potser de vegades afluixarem, estarem temptats de 

desanimar-nos, d’abandonar. Però no! Ànim! Recomencem sempre. Perseverant veurem, a poc a 

poc, canviar el món al nostre voltant. Comprendrem que aquesta actitud fa la vida més fascinant, 

pot ser llum per a altres, li dóna sabor a la nostra existència, conté el principi per resoldre tots els 

problemes. No descansem fins a poder comunicar la nostra extraordinària experiència a altres: als 

amics que ens poden comprendre, als familiars, a tothom a qui sentim que l'hi podem oferir. 

Renaixerà l'esperança ". 

"Feu als altres tot allò que vulgueu que ells us facin" 

Ramiro, veterà al seu lloc de treball, s'assabenta que estan per arribar nous companys i es 

pregunta: "Si entrés per primera vegada en aquesta oficina, què m'agradaria trobar? Què faria 

que em sentís bé?". Llavors es posa a fer espai, a buscar taules. Ho diu als seus companys i junts 

preparen nous llocs de treball acollidors i els nouvinguts troben un ambient alegre i una comunitat 

de treball més unida. 


