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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.  

 

Estar previnguts ... 

 
A cada temps històric ha moltes dificultats, guerres i sofriments de tota mena. 

Però hi ha un gran secret, que sempre és vàlid: viure bé el moment present. Perquè a 
vegades, ocupats en les coses normals del dia a dia, sovint tendim a no valorar el present 
per estar massa absorbits per les preocupacions del demà. 

Estar previnguts ... 

És una invitació a tenir els ulls oberts, en la quotidianitat, per ajudar als que viuen 
a la foscor a trobar el camí de la vida. 

La incertesa del dia precís de la nostra mort, ens encoratja a viure el moment 
present amb intensitat, tractant d'estimar avui i no demà; perdonant ara i no després; 
transformant la realitat en aquest moment i no quan trobi temps en una agenda plena de 
compromisos. 

Sobre aquest punt, Chiara Lubich escrivia: «T'has adonat que en general no vius la 
vida, sinó que l’arrossegues mentre esperes un "després" en el qual hauria d'arribar 
"alguna cosa bona”? El fet és que un "després bo" arribarà, però no serà com t'ho esperes. 
Un instint et porta a esperar que algú o alguna cosa et pugui satisfer. Penses que potser 
arribarà en un dia de festa, o quan tinguis temps lliure, o en una trobada especial ... 
acabats els quals no quedes satisfet, almenys no plenament. I tornes a la rutina d’una 
existència no viscuda amb convicció, sempre a l'espera. En realitat, entre els elements que 
componen la teva vida, n’hi ha un del que ningú pot escapar (...). Aquest és el 'moment 
millor' al que tendeixes inconscientment, perquè estàs fet per a la felicitat ". I la plena 
felicitat només pot donar-la l'amor.» 

Estar previnguts ... 

La vida ens planteja reptes i sovint ens preguntem quan acabarà el patiment. No 
podem esperar passivament. Cada moment ha de ser aprofitat per accelerar la realització 
de la fraternitat universal. Cada petit gest d'amor, cada atenció, cada somriure ofert 
transforma la nostra existència en una espera fecunda. 

En Paco col·labora en un hospital espanyol. Són nombrosos els malalts ancians que 
de vegades pateixen greus malalties. Ens explica: "Trucant a la porta de l'habitació d'un 
pacient gran, que sovint s'irritava contra tot, vaig tenir un moment de dubte, però vaig 
decidir donar testimoni de l'amor. Vaig entrar amb el millor somriure i li vaig parlar amb 
dolcesa, (...). Em vaig quedar una estona amb ell. Quan el vaig deixar estava serè i la seva 
filla, allí present, va quedar meravellada. ". 


