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LA SALUT DE LA PARAULA HUMANA A
LA RELIGIÓ

La crisi de confiança entre les institucions religioses, de creixent importància, fa que

adquireixen avui els mitjans de comunicació una nova estructura d' acollida en detriment

de les tres estructures d' acollida clàssiques (codescendència, coresidència i

contranscendència, és a dir, família, ciutat i religió).

Si afegim com entenem el concepte de tradició, la importància del símbol, la diferència

entre informació i comunicació, l' acceleració del tempo vital, l' erosió del sagrat i la

revolució del creïble, potser sí que ha arribat l'hora d'exposar amb rigor i claredat de

quins els punts de partida arranquem, per ajudar a fer valoracions reals i procurar situar

qualsevol escenari de futur saludable i humanitzador de la religió.La família, la cultura i

les formes polítiques que depenguin d'una manera directa de la salut de la paraula humana

i de seva oportuna contextualització comunicativa aquí i ara son elements que faran que

siguin de qualitat o de manca de qualitat  les seves transmissions.

-Citem de nou a Lluís Duch

" A casa nostra davant d'una situació d' aquesta mena, molt fàcilment pot irrompre una

cultura de la queixa i de les lamentacions, que pot precipitar a molts dels qui encara es

professen cristians a un estat de resignació apàtica, d' immobilisme decenssisat i, fins i tot

d'un cert escepticisme. Segons que ens sembla , és molt important conèixer per què hem

arribat a la situació actual, quines han estat les causes que han provocat la

desestructuració tan ràpida i extensa del cristianisme de casa nostra, per què, a

Catalunya, l' eufòria del Vaticà II es va extingir tan de pressa, etc, Tots aquests

coneixements i reflexions, però, no ens haurien de servir per reforçar la temptació de

precipitar-nos en una cultura del " no hi ha res a fer", sinó que haurien de commoure a les

nostres fibres cristianes i forçar-nos a plantejar seriosament la pregunta cristiana per

excel.lència, que en paraules de Dietrich Bonhoffer, és: Qui és avui Crist per a nosaltres?

<<No us preocupeu, doncs, pel demà, que el demà ja s' ocuparà d' ell mateix. Cada dia en

té prou amb els seus maldecaps (Mt 6,34) Aquesta advertència de Jesús ens insta a

concentrar tots els nostres esforços en el dia d' avui a no neguitejar-nos d' una manera

malaltissa per les incerteses del futur que, malgrat tot, estarà en mans de Déu. Ara mateix,

el futur de la religió cristiana són tots els qui troben interessant això de ser cristià. En el

moment present, el futur de les religions són els creients de cadascuna d' elles perquè,

davant de la fallida gaire bé completa de transmissions religioses, de fet són els creients -la

seva biografia concreta -, en el seu aquí i ara. l' única transmissió possible de la Bona Nova

de cada religió. El Déu cristià vol tenir necessitat dels éssers humans, malgrat que són uns

servents inútils (cf. Lc 17,10) Enmig de les incoherències i incerteses de l' hora present, l'

únic imperatiu de Déu a tots els creients com a resum de la seva voluntat és en temes,

 cristians, el mateix que Jesús va imposar a Simó Pere: " Tu segueix-me" (Jn. 21,22)

I recordem que, com ha dit John Gray,<< tan probable és que els éssers humans deixin de

ser religiosos, com que deixin de ser sexuals, enjogassats o violents>&gt."

( Rel igió i  com u nicació. Llu ís Du ch  d' edi torial  Fragm enta)
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