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Baixar del "pedestal" del nostre jo

Les invitacions a menjar o a altres esdeveniments són moments de trobada,
ocasions per fer amistat i consolidar relacions socials. I moltes vegades s'observa el
comportament dels convidats: hi ha una pugna per ocupar els primers llocs, reservats a
les personalitats; es palpa l'ànsia de destacar els uns per sobre dels altres. Volem els
primers llocs. Nosaltres mateixos ens posem al centre, amb la nostra ambició, el nostre
orgull, les nostres pretensions i les nostres queixes.
Aquesta Idea, ens convida a un canvi d'actitud, a baixar del "pedestal" del nostre jo
per tal que el nostre egoisme deixi d'estar en el centre i lliurement posar-hi a l'altre.
És així com aprenem també a construir la fraternitat, és a dir la comunitat solidària
d'homes i dones, adults i joves, sans i malalts, capaços de construir ponts i servir el bé
comú.
Podem acostar-nos al nostre proïsme sense por, posar-nos al seu costat i caminar
junts en els moments difícils i joiosos, valorant les seves qualitats, compartint els béns
materials i espirituals, donant forces i esperança, perdonant. Arribarem així al primat
de l'amor i de la llibertat.
En un món malalt de arribisme, que corromp la societat, anar contracorrent és una
revolució. Aquesta és la llei: que la humilitat ens porti a considerar els altres com a
superiors a nosaltres mateixos.
Com va escriure Chiara Lubich "al món les coses segueixen un ordre completament
diferent. Regeix la llei del jo [...] I coneixem les seves doloroses conseqüències [...]:
injustícies i prevaricació de tota mena. [...] No obstant això, cal transformar el propi cor
i, en conseqüència, adoptar una actitud nova per establir relacions autèntiques i justes.
Ser humils no vol dir simplement no ser ambiciosos, sinó ser conscients de la pròpia
petitesa. [...] Fer tot per amor dels germans i germanes, servir-los ".
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