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om mostra la seva potència, la
humanitat? Som capaços de grans
inversions en tecnologia, d’eixamplar
els nostres coneixements en tots els
camps, en especial la medecina. Però
el que surt més a les notícies és com
mostrem la nostra potència a través de
la violència. Fabricació d’armament,
guerres, accions terroristes, danys
contra el medi ambient, tràfic de persones, esclavatge, espoli de recursos i
matèries primeres, violència contra els
qui fugen de la violència, acomiadaments i destrucció de llocs de treball,
negació d’ajuda als necessitats, assetjament i marginació del diferent (just perquè és diferent, o perquè no pensa com nosaltres, o tan sols perquè fa nosa),
violència de gènere, corrupcions diverses… un cop d’ull al diari, i tindríem la
llista al dia. Tot plegat és una mostra de què passa quan alguns es pensen que
estan per sobre dels altres.
I Déu, ¿com actua? Jesucrist és el rostre del Déu que ens ve a trobar en el cor
de la nostra història. Per a la humanitat, sempre serà el qui és present, pròxim,
provident, sant i misericordiós. Déu manifesta el seu poder en la misericòrdia
i el perdó. Ho diem en una oració col·lecta molt antiga, la del diumenge 26
durant l’any. Aquesta misericòrdia és el criteri per saber qui són realment els
fills de Déu: perquè n’hem rebut, hem de donar misericòrdia. Deixar caure la
rancúnia, la ràbia, la violència i la venjança és necessari per ser feliços. I és
feina de moltes quaresmes.

Jordi Guàrdia
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