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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.  

 

Alegrar-se amb els qui estan alegres i plorar amb els qui 

ploren 

  Com fer perquè les nostres relacions no quedin tancades només amb els que pensen 

com nosaltres? La clau està en viure un amor obert a tothom, sense límits ja que l'amor no pot 

reduir-se només a alguns. Un primer pas per viure aquest amor sense fronteres seria compartir 

les alegries dels altres. Segur que hem experimentat que l'enveja fa molt més difícil compartir 

les alegries dels altres que les seves penes. 

Viure així podria semblar una muntanya massa costeruda per escalar, un cim impossible 

de coronar. I en canvi, això és possible. 

Referent a això, Chiara Lubich comentava: "Per estimar cal 'fer-se u' (identificar-se) amb 

cada germà. Entrar el més profundament possible en l'ànim de l'altre; entendre veritablement 

els seus problemes, les seves necessitats; compartir els seus patiments i les seves alegries; 

inclinar-se davant els germans; en certa manera, fer-se ell, fer-se l'altre (...); d'aquesta manera 

el proïsme se sent comprès i confortat". 

És una invitació per posar-se “a la pell de l'altre", com a expressió concreta d'una 

veritable caritat. Potser l'amor d'una mare sigui el millor exemple per il·lustrar com posar en 

pràctica aquesta IDEA: la mare sap compartir l'alegria amb el fill que està feliç i el plor amb el 

qui pateix, sense judicis ni prejudicis. 

Per viure l'amor amb aquesta dimensió, sense tancar-nos en les pròpies preocupacions i 

interessos, en el propi món, hi ha un secret: aprofundir la vida interior que és la font mateixa 

de l'Amor. Es diu que la copa d'un arbre sol estar en proporció al diàmetre de les seves arrels. 

Així succeirà també amb nosaltres: si dia rere dia fem créixer en profunditat la nostra 

interioritat, creixerà també el desig de compartir l'alegria i de portar els pesos dels qui estan a 

prop nostre. El nostre cor s'obrirà i esdevindrà cada vegada més capaç de contenir tot el que 

els nostres germans viuen en el moment present. I a la vegada, l'amor al germà ens farà entrar 

encara més en la intimitat amb el nostre jo profund. 

Vivint d’aquesta manera veurem un canvi en els ambients on som, començant per les 

relacions a les nostres famílies, escoles, llocs de treball, comunitats i experimentarem amb 

gratitud que l’amor sincer i gratuït , tard o d’hora, torna i esdevé recíproc.  

És l’experiència forta de dues famílies: una cristiana i una musulmana, que han 

compartit dificultats i moments d’esperança. Quan Ben cau greument malalt, Tatiana i Paolo 

estan a l’hospital amb la seva esposa Basma i els dos fills, fins a la fi. Tot i el dolor per la pèrdua 

del seu marit, Basma resa amb els seus amics cristians per una altra persona greument malalta. 

Ho va fer amb la seva estora dirigida a la Meca, i va dir: "L'alegria més gran és sentir-se part 

d'un sol cos on cadascú desitja el bé de l'altre".       


