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Fortalesa, caritat i seny
La força interior, l'amor i l'equilibri són tres recomanacions essencials, tres
consells d'ahir i d’avui per a tothom que vulgui viure per la fraternitat, sigui sola o amb
altres amics.
Cal recordar, però, que no són els talents, ni les capacitats, ni les limitacions
personals les que garanteixen o frenen la consecució dels ideals de la fraternitat, sinó els
valors de la fortalesa, la caritat i el seny que asseguren la força del testimoniatge.
També nosaltres, temorosos davant de les crítiques i sense saber com afrontar
certes dificultats, podem experimentar la temptació de desanimar-nos i deixar de viure i
donar testimoni segons el que ens diu la nostra consciència.
Chiara Lubich ens ajuda a comprendre d'on podem treure la força en aquests
moments quan diu que hem d'estar convençuts dels ideals que portem a dins. L'actitud
que hem de tenir no és la de bloquejar-nos i mantenir una resignació passiva, sinó
llançar-nos, alinear-nos amb allò que ens demana la veu interior, afrontar els deures als
quals ens crida el nostre ideal de fraternitat.
Fortalesa, caritat i seny: tres virtuts universals que s'aconsegueixen cuidant la
nostra interioritat i posant-les diàriament en pràctica.
Aquest ha estat el testimoni del pare Justin Nari, de la República Centreafricana,
quan va ser amenaçat de mort juntament amb els seus germans de comunitat i milers de
musulmans que intentaven fugir de les represàlies de la guerra refugiant-se a l'església.
Diverses vegades, els caps de les milícies que els assetjaven els havien demanat que es
rendissin, però ell havia continuat dialogant constantment amb ells per evitar una
massacre.
Un dia es van presentar amb quaranta litres de bezina i van amenaçar de cremarlos vius si no els entregaven els musulmans. "Amb els meus germans de comunitat (...),
vaig recordar les paraules de Chiara Lubich", explica Justin, "què hauria fet ella al meu
lloc? S'hauria quedat i hauria donat la seva vida. I això és el que vam decidir fer".
Sorprenentment sona el telèfon: l'exèrcit de la Unió Africana estava de pas a la regió, en
una ciutat propera. El pare Justin va córrer per avisar-los i junts van tornar on eren tots.
Faltaven tretze minuts perquè s’acabés l'ultimàtum; tretze minuts que van salvar la vida
de tots sense vessament de sang.
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