Aneu a convertir tots els pobles
Aquests dies comentem com ens anem empetitint, cada vegada som menys diem, i
com ho fa l’església i el cristianisme en general. Serà el nostre llenguatge que no s’ha
posat al dia ni connecta amb els joves ? Serà degut als escàndols de la pederàstia arreu
del món el que produeix l’efecte de reduir el nombre de la seva pertinença. A Xile,
últim escàndol gros que hem llegit, ha fet que molts marxessin de l’església per anar a
buscar altres confessions religiosos on s’hi senten acollits i amb pertinença clara a una
comunitat.
Quan els partits polítics, escandalosament a la recerca de vots per les properes
eleccions, els fa canviar radicalment el seu “adn” menyspreant el seus adversaris, i
aniquilant els drets adquirits de les persones per tal d’obtenir el seu objectiu: vots i
mantenir-se al poder. La justícia també, al servei del poder polític i que aquests dies han
denunciat amb la vaga de jutges i fiscals, fa trontollar les bases de tota convivència.
Europa que es gira d’esquenes al drama dels refugiats, dels que han de marxar de
casa seva per culpa de la guerra, la fam, l’economia, .....i més, quan ells no ho han
provocat sinó que som nosaltres els culpables.....
Quans els mitjans de comunicació estan al servei d’interessos espuris en contra de
tota ètica informativa; quan estan al servei del diner que hi ha al darrera de les
capçaleres; quan estem més informats que mai però alhora més manipulats.....
Quan s’ha perdut tots els drets, s’estan perdent tots; quan hi ha manca d’igualtat –
per més que diguin, no tothom és igual davant la llei-; quan mentre durin els casos de
corrupció flagrants i sembli que no passa res; quan hi hagi qui passa necessitats i manca
d’estimació, d’educació, d’oportunitats per a viure.... tindrà sentit aquest enviament de
Jesús: “aneu a convertir tots els pobles”. Tenim feina a fer, mai però des de la
imposició, sinó com a proposta per a viure lliurement.
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