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Nosaltres cristians, ens costa superar la mentalitat d’una religió privilegiada que 
impedeix d’apreciar tot el bé que es promou dins àmbits allunyats de la fe.
Pensem que som els únics portadors de la veritat i que l’Esperit de Déu només té 
ulls per a nosaltres. 

Una falsa interpretació del missatge de Jesús ens ha conduït de vegades a 
identificar l’Església amb el Regne de Déu. El Regne de Déu només es 
realitzaria dins de l’Església, creixent i estenent-se a mesura que creixeria 
l’Església. 

I tanmateix, no és així : el Regne de Déu s’estén més enllà de la institució eclesial. 
No es desenvolupa sols entre cristians, sinó entre tots aquells homes i dones de 
bona voluntat que fan créixer la fraternitat en el món. 
Segons Jesús, tot home, grup o partit capaç “d’expulsar dimonis en el seu 
nom”, evangelitza. Tot home, grup o partit capaç “d’expulsar dimonis”, de la 
societat i de col. laborar en la construcció d’un món millor, obre senzillament camí 
al Regne de Déu. 

És fàcil que a nosaltres també, com els deixebles, ens sembli que no són des 
nostres, perquè no formen part de les nostres comunitats, no assisteixen als nostres 
cultes. “Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres.” Tots els qui lluiten per la 
causa de l’home estan AMB NOSALTRES. Poder secretament, però només hi ha 
un combat per la justícia. 
“A on es lluita pels humiliats, els aixafats, els febles, els abandonats, allí s’hi 
combat en realitat per Déu i el seu Regne, se sàpiga o no, Ell ho sap.”1

Els polítics que lluiten per una societat més justa, els periodistes que s’arrisquen a 
defensar la veritat i la llibertat, els obrers que aconsegueixen una solidaritat més 
gran, els educadors que es desviuen per educar per a la responsabilitat, tot i que 
no semblin sempre ser dels nostres estan autènticament “AMB NOSALTRES.”

Lluny de creure’ns portadors únics de la salvació, hem d’acollir amb alegria aquest 
corrent que s’obre camí en l’història dels homes — no sols en l’Església — sinó 
també al costat seu, i més enllà de les seves institucions. 
Déu està actuant en el món.
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