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Doneu i us donaran
Aquest és un missatge vàlid per a tots, homes i dones, de qualsevol poble o cultura; un
missatge universal que tots podem acollir i que ens permet realitzar-nos com a persones.
Doneu i us donaran
Són paraules apressants i exigents: donar del que és nostre; béns materials però també
acollida, compassió, perdó; amb generositat, a tots, amb una mesura d'amor que no coneix
límits. La novetat que podem descobrir és la de sentir un amor personal "desbordant", que em
dóna la capacitat d'obrir el cor als germans cada vegada amb més generositat i experimentar, al
seu torn, que se superen les pròpies expectatives i ens allibera de l’ànsià provcada pels nostres
de càlculs i terminis i del desencís de no rebre dels altres segons la nostra mesura.
A propòsit d'aquesta invitació, escrivia Chiara Lubich: "No t'ha passat que a l'rebre un regal
d'un amic, també tu has sentit la necessitat de fer-li un altre?” Si et passa això, pots imaginar
què passa quan ens mou l'amor? Que cada regal fet per amor, es recompensa sempre, de
manera que, "tenint més puguem donar més i així fer circular totes les coses en la comunitat
que ens envolta".
I què passaria si ens comprometéssim a practicar aquest amor juntament amb moltes altres
persones? Seria certament l’origen d’una revolució social.
Explica J. d'Espanya: «La meva dona i jo treballàvem en el camp de la consultoria i la
formació. Ens van apassionar els principis de l'Economia de Comunió i vam voler aprendre a
considerar d'una altra manera als altres: als empleats, tenint en compte els sous i les
alternatives abans de deixar ningú sense feina, als proveïdors, respectant els preus, els
pagaments i les relacions a llarg termini, a la competència, amb cursos organitzats
conjuntament i oferint la nostra experiència, als clients, aconsellant-los honestament fins i tot a
costa del nostre propi interès. La confiança que es va generar ens va salvar quan va arribar la
crisi el 2008. Més tard, a través de l'ON G "Levántate y Anda" vam conèixer a un professor de
castellà a Costa d'Ivori. Volia millorar les condicions de vida del seu poble amb una sala per a
parts. Estudiem el projecte i li vam oferir els diners necessaris. No s’ho podia creure. Li vaig
explicar que es tractava dels beneficis de l'empresa. Actualment, la maternitat "Fraternitat",
que va ser construïda per musulmans i cristians, és un símbol de convivència. En els últims anys,
els beneficis de la nostra empresa s'han multiplicat per deu".
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