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Ser compassius
La idea d'aquest mes ens convida a ser compassius. Però, què és la compassió? qui són els
misericordiosos? Els compassius són aquells que tenen el cor ple d'amor envers els germans,
un amor concret que s'inclina cap els últims, els oblidats, els pobres, envers dels qui tenen
necessitat d’un amor desinteressat. Actuar així et fa ser feliç i sentir-se afortunat.
Aquesta proposta, un concepte central a les principals religions o sistemes filosòfics
(cristianisme, judaisme, islam, budisme, confucianisme), transforma i revoluciona els
principis més comuns del nostre pensament. Té el poder de canviar el cor, té la potència de
crear una nova humanitat fent eficaç el somni d'una humanitat més fraterna.
Cal viure, igualmet, la misericòrdia també amb nosaltres mateixos, saber perdonar-nos fins a
poder experimentar un amor extraordinari i sobreabundant.
La paraula misericòrdia, rahamin en hebreu, deriva de l'hebreu rehem, ventre matern, i
evoca una misericòrdia divina sense límits, com la compassió d'una mare pel seu fill. És un
amor desinteressat i acollidor, disposat a perdonar. Un amor que no mesura, abundant,
universal, concret. Un amor que tendeix a suscitar la reciprocitat, que és el fi últim de la
misericòrdia.
Així doncs, si hem estat víctimes d'alguna ofensa o d’alguna injustícia, perdonem convençuts
i segurs que també se'ns perdonarà. Siguem els primers a tenir pietat, compassió. Encara que
sembli difícil i arriscat, preguntem-nos davant cada proïsme: com es comportaria la seva
mare amb ell? És un pensament que ens ajudarà a entendre i a viure la compassió.
Compartim aquesta experiència: «Després de dos anys de matrimoni, la nostra filla i el seu
marit van decidir separar-se. La vàrem acollir de nou a casa i en els moments de tensió vàrem
procurar estimar-la tenint paciència, amb el perdó i la comprensió en el cor, mantenint una
relació d’obertura envers ella i el seu marit, i sobretot procurant no judicar. Després de tres
mesos d’escolta, d’ajuda discreta i de moltes pregàries, ells dos varen decidir tornar a viure
junts amb una nova consciència, confiança i esperança»1 .
Ser compassius, de fet, és més que perdonar. És tenir un cor gran, no veure l’hora de
cancel·lar-ho tot, per cremar completament tot allò que pugui obstaculitzar la nostra relació
amb els altres. La invitació a ser misericordiosos consisteix a oferir una via per apropar-nos
novament al projecte originari de fraternitat universal.
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Experiència treta de la web: www.focolare.org
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