
 

Estimats meus, estimem-nos els uns als altres, perquè l'amor ve de Déu; tothom qui estima ha nascut de 
Déu i coneix Déu.  El qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor. 

L'amor de Déu s'ha manifestat enmig nostre quan ha enviat al món el seu Fill únic perquè visquem gràcies a 
ell.  L'amor consisteix en això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ens ha estimat primer i 
ha enviat el seu Fill com a víctima que expia els nostres pecats.(1a Jn,7-10) 

 
Déu és amor, diu sant Joan. Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat, ens diu Jesús. 
Amor, estimar. Són paraules boniques! Ens desperten gran quantitat d'emocions. Quantes cançons parlen 

de l'amor! Quantes pàgines meravelloses no s'han escrit sobre l'amor! Però, què és l'amor verdader? És un 
sentiment? És una predisposició? Certament, l'amor és una relació, però, per la revelació sabem que és molt 
més. Sabem que Déu és amor, i que l'amor és un do seu. Sant Joan ens diu que podem estimar perquè Déu ens 
ha estimat primer. I és l'Esperit que ens dóna la força per estimar com Jesús ens ha estimat. L'amor de Déu 
vessat sobre nosaltres, ens fa capaços del seu amor. 

És bo, abans de començar les vacances de l'estiu, que ens fem aquesta reflexió sobre l'amor. Potser la 
pàgina més bonica de totes, que descriu l'amor, està escrita en el capítol XIII de sant Pau, en la seva primera 
carta als Corintis.  

Va indicar la camí de "l'àgape" com la millor, i la lloà per damunt de totes les virtuts. «Encara que parlés 
les llengües dels homes i dels àngels, però no estimés, seria com una esquella sorollosa o un címbal estrident. 
[…] I si repartís tots els meus béns, i si donés el meu cos per ser cremat, però no tingués caritat, no seria res». 
Llegir de tant en tant aquest meravellós himne d'amor, meditant el seu contingut, ens ajudaria molt en "l'art 
d'estimar". 

«El qui estima és pacient», és a dir, és capaç de portar el pes del sofriment i de la incomprensió, sense 
aturar-se ni mirar enrere; i sap com tornar a començar després d'un fracàs, aprenent d'aquests. «El qui estima 
és bondadós», perquè neix del bé, expressa el bé i busca el bé de l'altre per damunt de tot. «El qui estima no té 
enveja », és a dir, vol el bé dels altres, no segons la mesura i el criteri del jo, sinó d'acord amb la llibertat de 
l'altre; no cau en els mecanismes de l'enveja, de la gelosia, del ressentiment. «No és altiu ni orgullós»: no cedeix 
a la exhibició d'un mateix, ni empetiteix l'altre per a fer-se més gran. «No és groller», és a dir, no fa mal, no ofèn 
a la persona estimada, mai perd el sentit l'honor i de la dignitat de l'altre. «No és egoista»: no sorgeix d'una 
possessió o d'un guany, ni és desig d'un interès propi. «No s'irrita ni es venja»:així, doncs evita la violència i 
busca, més aviat el perdó. «No s'alegra de la injustícia»: mai és el seu fi, el seu plaer, la seva tendència. «Sinó 
que troba el goig en la veritat»: troba l'alegria en l'encontre amb la veritat. «Tot ho excusa»:l'existència 
realment pot, constituir-se en la llibertat  quan s'accepta l'altre i s'estima, tot i els rebuigs, frustracions, 
decepcions. «Tot ho creu»: perquè en ell hi arrela la fe i tota capacitat de confiar. «Tot ho espera»: espera la 
plenitud, el compliment, la salvació; no s'atura en les coses com són, i no estima només l'ara. «Tot ho 
suporta»:en la capacitat de portar les càrregues, les tensions, les contradiccions, es rebel·la un amor 
incondicional, sense mesures. «L'amor no passarà mai» 

 

Magdalena Aulina deia: "Estimeu, estimeu de veritat, i no us dic res més. Les normes del nostre Institut es 
resumeixen a la norma de l'amor". Ella posava com a model suprem, seguir l'amor de Jesús envers nosaltres, 
envers  cada criatura infinitament estimada pel Senyor. 

La Serventa de Déu Magdalena Aulina estimava a Déu amb totes les seves forces, i va traduir el seu amor 
en "passió per Crist" i "passió pels homes", Imitem-la. 
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