
 10. MÉS ENLLÀ DE L'EVANGELITZACIÓ i DE LA MISSIÓ 
MUNDIAL. CAP A UN UNIVERSALISME POSTEISTA 

Resum lliure. Analitzem aquests 10 punts i vegem-ne conseqüències 
 

1. Una nació és un grup de persones unides per una visió equivacada del passat i un odi als seus 
veïns. Ernst, filòsof francès. 
 

2. Quan es deixa la divinitat teista del passat, les reivindicacions de poder fetes en nom seu també han 
de ser descartades. Al judaisme la reivindicació de poder es troba a la Tora. Els musulmans afirmen: 
“Hi ha només un Déu (Al·là), i Mahoma és el seu profeta”. Els cristians es fonamenten en el quart 
evangeli, doncs, Jesús va dir: “Jo sóc el camí, la veritat i la vida, ningú no va al Pare sinó per mi” (Joan 
14:6). L’Església afirmà que només ella posseïa la veritat i marcà els sistemes missioners i 
expansionistes de tot el món. “No hi ha salvació fora de l'Església” és la frase utilitzada encara avui 
en cercles de l’Església Catòlica Romana.  

 
3. Alguns cristians han visualitzat l'Església com un exèrcit, amb la missió de conquerir el món; els no 

batejats enfronten la pena de passar l'eternitat separats de Déu. Aquesta mentalitat dominà al segle 
XIX, “segle missioner”; fou el gran segle de les conquestes colonials europees que recercaren 
recursos naturals per enriquir el seu patrimoni. Bona part de la justificació per a les conquestes 
colonials es justificava amb la religió. Les nacions occidentals argumentaven que duien “la civilització 
i el cristianisme” als pobles perduts i incivilitzats. Fins i tot, segrestar i esclavitzar milions d’africans a 
Amèrica fou justificat i, irònicament, milers de missioners cristians arribaren a l'Àfrica per convertir 
els nadius. 

 
4. On hi havia forta tradició religiosa, com a l'Índia, la Xina o el Japó, la penetració cristiana va ser 

mínima. L'islam s’establí com a força religiosa dominant a gran part d’Àfrica i Àsia. Els cristians van 
gaudir de poquíssim èxit missioner en aquests llocs, malgrat els seus grans esforços. A bona part 
d’Àfrica els missioners cristians van tenir èxit perquè en aquest continent no hi havia un sistema 
religiós unificador i les pràctiques eren locals i animistes. L'objectiu cristià de convertir el món al 
cristianisme ha estat un fracàs a tot arreu, el percentatge de cristians al món, actualment és menor 
que en el passat. Crec que l'Església cristiana hauria d'abandonar la pràctica missionera de voler 
“convertir” la gent. “Tu no estaràs bé mentre no et tornis com jo” sintetitza l’activitat missionera de 
conversió; clarament reflecteix una postura de superioritat. Modernament el treball missioner s’ha 
dirigit majoritàriament a projectes de promoció i autoajuda. 

 
5. Més enllà del nostre teisme defensiu, existeix quelcom molt més atractiu. Cal deixar un contingut 

religiós, creat per satisfer antics temors ancestrals i donar seguretat als éssers humans. Aquest 
contingut mantén les persones dependents, infantilitzades i confortades.    Es cristians sabem ara 
que no tenim l'únic camí cap a Déu, perquè no hi ha un camí únic. L'ésser, la vida i l'amor 
transcendeixen tots els límits. Cap Sagrada Escriptura de cap tradició religiosa no pot pretendre tenir 
la plenitud de Déu tancada a les seves pàgines. Descobrir un Déu més enllà del teisme, també és 
reconèixer que els credos eclesiàstics tampoc no poden capturar la veritat de Déu; només poden 
assenyalar-la. Igualment ho podem dir de la Bíblia; cal reinterpretar tots els seus relats i les seves 
paraules simbòliques, perquè la “paraula de Déu” ens parli amb nous matisos i ens porti a nous 
significats. 

 
6. Som, i sempre seré, una persona que arribà a l'experiència de Déu dins la religió occidental, 

coneguda com a cristianisme. Aquest sistema religiós continuarà essent la meva porta d’accés a 
Déu. Al centre d'aquesta tradició el pal de paller és la persona de Jesús de Natzaret: en ell les 
persones del segle primer testificaren haver experimentat la presència de Déu. Aquest Crist continua 



essent la meva porta d'accés a Déu. No és l'única porta, però és la meva porta. He d’avançar 
exactament des d’on estic, m'esforço per anar més enllà de les meves Escriptures, credos, litúrgies, 
himnes i devocions tradicionals. Reconec que cadascuna d’elles conté l'explicació d'un determinat 
temps i lloc, però només els permeto dir que apuntin més enllà, a una veritat que no poden 
capturar.  

 
7. El pas del temps i l'específica aventura històrica de la fe cristiana han afectat el cristianisme, l'han 

distorsionat i potser, fins i tot, l’han privat del seu significat original. En són prova els grups cristians 
d’anglicans (i episcopalians), luterans, presbiterians, catòlics romans... fruit de la situació política que 
visqueren i del lloc d’Europa on naixeren. Fugint dels límits de la pròpia tradició i trencant fronteres, 
cal preparar-se per compartir el seu tresor, ja  purificat, amb la resta del món.  

 
8. Els meus germans i germanes que troben en el judaisme, l’islamisme, l’hinduisme o el budisme la 

seva porta d'entrada, també explorin els seus camins cap a Déu, fins que puguin escapar dels límits 
de les seves tradicions. Captant l'essència de la intuïció dels seus sistemes religiosos, vinguin a 
compartir aquesta essència amb mi i amb tothom. Podem compartir, com a donadors i receptors, 
les riqueses presents en tota la tradició sagrada de la humanitat. Podem trobar persones 
profundament espirituals en comunitats de fe diferents, no només des de la perspectiva cristiana; tal 
volta elles havien conegut el Crist només com a arma d'opressió a mans del poder colonial 
conqueridor. Jo voldria que coneguessin el meu Crist a través de l’amor suau que jo els pugui oferir.  

 
9. La presència de Déu assumeix moltes maneres diferents en la història humana. El teòleg Matthew 

Fox  suggerí un riu subterrani com a analogia de Déu en aquest món posteista. Periòdicament el riu 
erupciona en diferents formes i a diferents llocs. Algunes vegades arriba en forma de brollador o de 
llac. Es pot convertir en el naixement d'un riu, o en un lloc desèrtic pot formar un oasi. De vegades 
les persones caven pous profunds a la terra per treure aquest tresor líquid. Alguns d'aquests pous 
són simples forats de fang. Potser és així la relació de Déu a les diferents tradicions religioses que 
volen interpretar la presència de Déu que han experimentat. 

 
10. Déu, per a mi, és el Fonament de l'Existència, visible en l'ésser de totes les coses vives. És la font 

d'Amor, que trobo en la capacitat d'estimar present en tota criatura. És la font de la Vida, que crida 
tothom, a tot arreu, a la plenitud de la vida. Aquest és el Déu que crec haver trobat en Jesús de 
Natzaret. En el posteisme experimentam el mateix Déu, però amb  llenguatge d'un nou segle. 
L’obertura que hi ha en el posteisme és finalment una millor manera d'honrar el Crist que nosaltres, 
els qui cercam Déu dins la perspectiva cristiana, anomenam “el Fill de Déu ”. 

 
 


