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LA IDEA DEL MES, basant-se textos de Letizia Magri, va sorgir a Uruguai en el context del diàleg entre persones de diverses conviccions 
religioses i no religioses amb el lema "construint diàleg". La finalitat d'aquesta publicació és contribuir i promoure l'ideal de la fraternitat 
universal. Actualment LA IDEA DEL MES es tradueix a dotze idiomes i es distribueix a més de 25 països. 

 

 

 Posar en joc la vida 

      Les cultures antigues que ofereixen una imatge caracteritzada pel ritme lent i 
tranquil de la vida nòmada i la pastura, semblen estar lluny de les nostres exigències 
quotidianes d'eficiència i competitivitat. Tot i això, nosaltres també sentim de vegades 
la necessitat d'una pausa, d'un lloc de descans, de la trobada amb algú que ens accepti 
tal com som. 

      Tenim necessitat d'un altre (o altres), que estigui disposat a acollir-nos, a 
reconfortar-nos; és més, que sigui capaç de jugar-se la vida per cada un de nosaltres. 
Un líder, un mestre, un veritable pastor, que no solament ens guiï cap a la veritat i 
vingui a buscar-nos cada vegada que ens perdem, sinó que ens ajudi a recuperar la 
fraternitat entre nosaltres. Trobant-lo podrem tenir la certesa de ser estimats, 
compresos i perdonats incondicionalment. 

      Quan experimentem, al menys en part, aquesta presència silenciosa però potent en 
la nostra vida, s'encén al cor el desig de compartir-la, de fer créixer la nostra capacitat 
de cura i d'hospitalitat envers els altres. Podem imitar aquesta mateixa actitud i així 
tractar de conèixer millor a les persones de la família, als companys de feina o als veïns 
de casa, per deixar que les necessitats dels que són a prop ens facin sortir de la nostra 
zona de confort. 

      Podem desplegar la fantasia de l'amor, involucrant als altres i deixant-nos 
involucrar. Dins dels nostres límits, podem contribuir a la construcció de comunitats 
fraternes i obertes; capaces d'acompanyar amb paciència i coratge el camí de molts. 

      Chiara Lubich va escriure sobre una coneguda frase de Jesús: "Ningú no té un amor 
més gran que el qui dona la vida pels seus amics” (Joan 15,13). I ens comentava sobre 
com ell va viure en profunditat aquest oferiment. Ens deia que era un amor generós, 
un amor de disponibilitat efectiva a oferir, a donar la pròpia vida. 

      I aquesta hauria de ser també la mesura del nostre amor (al menys en la intenció i 
en la decisió): no un amor qualsevol, no un vernís, sinó un amor tan gran que és capaç 
de jugar-se la vida.  


