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Creure a l'amor
Voler amb un amor infinit, amb un amor de mare, vol dir estar buit de si, ser
humil i obrir-se a l'escolta de la veu de la consciència per actuar seguint-la i
permetre que l'amor es faci efectiu i entri a formar part de la història .
Ningú no podrà experimentar la maternitat perfecta, però tots podem creure
que l'amor, viscut en aquesta mesura, farà fecunda la nostra vida de ciutadans,
pares i mares, estudiants, treballadors i polítics, joves i ancians, sans i malalts. I si el
nostre amor trontolla? no deixem de tornar a començar sense perdre la confiança
en els seus efectes.
Als turons de Terra Santa, en temps molt més propers als nostres, una mare
profundament creient ensenyava als seus fills l'art del perdó i del diàleg que havia
après. És un petit signe en aquesta terra bressol de civilitzacions, sempre a la
recerca la pau i l'estabilitat entre fidels de diverses religions. Margaret explica: «A
nosaltres, els seus fills, ofesos per alguna expressió de rebuig per part d'altres nens
veïns nostres, la mare ens va dir: “Convideu aquests nens a casa nostra”; ella
mateixa els va donar pa acabat de fer perquè el portessin a les seves famílies. Des
d'aleshores, hem mantingut relacions d'amistat amb aquestes persones» 1 .
També Chiara Lubich ens ho confirma mostrant com a exemple Maria de
Natzaret, dona capaç de fer eleccions valentes i coherents. Per al qui creu en l'amor,
coses grans i petites, però sempre meravellosos, li succeeixen i es podrien escriure
llibres amb les accions que ho confirmen. Chiara ens anima a què, a la vida de cada
dia, obrim el nostre cor a l'escolta, amb la confiança que l'amor ens farà viure
experiències sempre noves.
En aquest temps previ al Nadal, intentem viure l'amor fratern amb aquesta
mesura. Confiats en aquesta aposta, fem renéixer l'amor encara avui, a casa nostra i
als nostres carrers, a través de l'acolliment recíproc, l'escolta profunda de l'altre,
l'abraçada fraterna, com ho faria una mare.
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