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Res no pot separar-nos de l'Amor
Tenir l'amor com a estil de vida, acollir-lo i posar-lo en pràctica, és una cosa
revolucionaria i alliberadora. I qui l'experimenta i decideix viure d'aquesta manera
romanent fidel a aquesta elecció fins a les últimes conseqüències, s'adona que res no
podrà separar-lo de l'Amor.
Cap dificultat, petita o gran, que puguem trobar en nosaltres i fora de nosaltres és
un obstacle insuperable per poder experimentar l'amor. És més, precisament en
aquestes situacions, qui confia en l'amor sortirà vencedor.
En aquests temps de superherois i superhomes que pretenen vèncer, tant sí com
no, amb l'arrogància i el poder, la proposta de l'amor és, precisament, la mansuetud
constructiva i l'obertura a les raons de l'altre.
Per comprendre i viure millor aquesta IDEA DEL MES pot ajudar-nos el suggeriment
de Chiara Lubich: "Sens dubte creiem, o al menys diem que volem creure en l'amor.
Moltes vegades, però, la nostra convicció no és tan valenta com hauria de ser en els
moments de la prova, com en les malalties o les tribulacions. És molt fàcil que ens
assalti el dubte. En canvi, no podem dubtar. Hem de abandonar-nos amb confiança,
sense cap reserva, a l'Amor. Hem de superar la foscor i el buit que puguem sentir (...). i
després llançar-nos a estimar concretament el proïsme. Si ho fem, sentirem la força i
l'alegria. Palparem fins a quin punt és cert que tot es transforma per als que creuen i
s'abandonen a l'amor: el negatiu es torna positiu, la mort es converteix en font de vida i
d'entre les tenebres veurem despuntar una meravellosa llum ".
Fins i tot en la fosca tragèdia de la guerra, qui segueix creient en l'amor pot obrir
escletxes d'humanitat: "El nostre país es trobava en una guerra absurda, aquí als
Balcans. Al meu batalló també venien els soldats de la primera línia del front, amb
molts traumes perquè havien vist a parents i amics morir davant dels seus ulls. No
podia fer altra cosa que estimar-los un a un en el que podia. En els escassos moments
de descans, tractava de parlar amb ells de les moltes coses que un home porta en el
seu interior en aquestes circumstàncies, i vam arribar a parlar també de l'amor
veritable, sempre en el respecte de les nostres diverses conviccions i principis. Això ja
era una vivència concreta de l'Amor ".
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