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Aprendre a fer el bé i cercar la justícia 
 

Aquesta IDEA DEL MES és una invitació per posar-nos en disposició d'aprendre, cosa que 
requereix un esforç per part nostra. 

Què vol dir aprendre a fer el bé? En el nostre camí quotidià, sempre tenim alguna cosa per 
comprendre, perquè no sempre una cosa que aparenta ser bona ho és realment. És 
necessària la formació constant de la consciència, l'estudi, la reflexió col·lectiva, la comunió 
per identificar el bé. D'altra banda succeeix que a vegades sabem quin és el bé, però no 
sabem com concretar-lo. Tot això requereix esforç, paciència i molta obertura i feina en 
equip que ens permetrà millorar i tornar a començar si ens hem equivocat. 

Què vol dir cercar la justícia? La justícia és com un tresor que cal cercar i desitjar. Practicar la 
justícia ens ensenya a fer el bé. La justícia és, doncs, la meta de la nostra manera d'actuar. 
Buscar i practicar la justícia ens porta a tenir un amor preferencial pels més necessitats: els 
indefensos, els oprimits, els orfes, els que estan sols, els pobres, els ancians, els que estan 
atrapats per l'abús de substàncies, els explotats, els desplaçats, etc. Aquestes persones 
necessiten accions concretes personals i socials i no només discursos o declaracions 
genèriques. 

Aquesta IDEA DEL MES ens empeny a ajudar els altres a tenir una mirada atenta i a socórrer 
el necessitat amb fets; requereix obrir el cor, la ment i els braços, sobretot, als qui pateixen. 

Com deia Chiara Lubich, el desig i la recerca de la justícia estan gravats des de sempre a la 
consciència de l'home. Però, malgrat les conquestes i els progressos realitzats al llarg de la 
història, encara continua estant lluny l'ideal de justícia i fraternitat. Les guerres que avui 
encara estan en curs així com el terrorisme i els conflictes ètnics, són senyal de desigualtats 
socials i econòmiques, d'injustícies, d'odis. Sense amor, sense respecte a la persona, sense 
atendre les seves necessitats, les relacions personals poden ser correctes, però també es 
poden tornar burocràtiques, incapaces de donar respostes decidides a les exigències 
humanes. Sense amor, mai no hi haurà justícia veritable, no es compartiran els béns entre 
rics i pobres, no s'atendrà la singularitat de cada home i dona ni la situació concreta en què 
es troben1. 

Viure per un món unit és preocupar-se de les ferides de la humanitat mitjançant petits gestos 
que ajuden a formar la família humana. 

Un dia, J. de Argentina es troba per casualitat amb el director de l'institut on havia fet 
classes, el qual l'havia acomiadat amb un pretext inconsistent. Quan el director el reconeix, 
intenta evitar-lo, però J. el va a trobar. Li pregunta per ell i el director li explica les dificultats 
dels darrers temps, li diu que viu a una altra ciutat i que està buscant feina. J. s'ofereix a  

                                                 
1 C. LUBICH, Palabra de vida, noviembre de 2006: Ciudad Nueva n. 436 (2006/11), pp. 22-23. 
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ajudar-lo, i l'endemà difon entre els seus contactes la notícia que busca feina per a una 
persona. La resposta no triga a arribar. Quan el director rep la notícia d'una oferta de treball, 
no s'ho pot creure. L'accepta, profundament agraït i commogut que precisament aquell que 
ell havia acomiadat s'interessi concretament per ell. 

Precisament en aquell moment J. rep, sense esperar-ho, l'oferta de dues feines que sempre 
havia desitjat des que estudiava a la universitat2. 

                                                 
2 Agafat i adaptat de «Il Vangelo del giorno», Città Nuova, año VIII, n. 1, enero-febrero 2022 


