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Cada any la Jornada Mundial de les Missions 
ens suscita pensaments i sensibilitats que potser 
romanen adormits en la nostra inconsciència. Del 
seu estat letàrgic en som sovint responsables i hem 
d’agrair que els missioners ens desvetllin amb el 
seu crit profètic. 

És el cas de la Jornada del Domund d’enguany, 
que du per lema aquell mandat de Déu a Abraham 
Surt de la teva terra. La cita complerta és: “Vés-te’n 
del teu país, de la teva família i de la casa del teu 
pare, cap al país que jo t’indicaré” (Gn 12,1). 
Aquesta crida encaixa en la invitació a sortir que el 
papa Francesc fa repetidament a tota l’Església: 
ens diu que hem de ser una Església “cap enfora”. 
És una crida, per altra banda, ben oportuna pel fet 
que els missioners són aquells que efectivament 
han sortit, deixant la pròpia terra per anar lluny, 
portats pel que ells han discernit que era la 
voluntat de Déu. Ells són els qui han fet cas 
literalment a aquesta crida. Els hem d’agrair que, si 
més no, siguin ells l’Església mateixa que surt, tot 
obeint Déu. 

Nosaltres, però, ens quedem aquí. Quin 
significat té aquesta invitació per a nosaltres? 
També nosaltres hem de sortir deixant la nostra 
terra? 

Sens dubte aquest mandat té un significat 
important i profund. Pensem en el que vol dir “la 
teva terra”. Vol dir òbviament l’espai físic on vivim. 
Segons aquest significat la crida no tindria massa 
transcendència, donada la gran mobilitat que hi ha 
avui a la societat: les fronteres físiques semblen 
dissoldre’s. Però en realitat no es dissolen tant com 
ho sembla, si tenim present un significat espiritual 
o simbòlic del mandat de Déu. 

Ens expliquem. “La nostra terra” és tot allò que 
considerem nostre, de la nostra propietat; tot allò 
que ens pertany per dret, que hem heretat o que 
hem conquerit amb el nostre poder; que ens dóna 
seguretat, tranquil·litat, benestar, categoria i, fins i 
tot, en sentit positiu, autoestima i identitat 

psicològica i social. Preservar tot això ens sembla 
natural. Però hem de fer dues observacions.  

La primera és que sovint preservar tot això que 
tenim esdevé un absolut i un moviment egoista. De 
fet es donen altres fronteres més importants, més 
poderoses, més consistents, que provoquen murs 
cada vegada més compactes i insalvables. Són les 
fronteres que envolten la “terra nostra”, protegint-
la i preservant-la de qualsevol agressió externa. A 
causa d’aquestes fronteres potser preservem el 
que és nostre, però tampoc no sortim nosaltres: 
estem malalts d’una por doble, por que ens 
prenguin el que és nostre, i por a perdre’ns 
nosaltres en la sortida. Aleshores, la crida de Déu 
esdevé un crit profètic contra una vida bastida a 
base de castells hermètics i inexpugnables. 

La segona advertència és que, si el moviment 
de protegir i defensar “el que és nostre” és natural, 
la crida del Déu de Jesucrist va sempre més enllà 
d’allò merament natural. En això consisteix la seva 
novetat revolucionaria. No només ens diu que 
enderrocar murs i sortir de la nostra terra és 
humanament bo, sinó també que hi ha una realitat 
i un motiu que fa d’allò humà i natural un bé 
relatiu. Aquesta realitat i motiu més fort és l’amor 
de Déu viscut a la terra, tal com ens va mostrar 
Jesucrist. 

Un veritable missioner és una persona sense 
fronteres. Sortint de la seva terra com a “seva”, ha 
superat tot mur i tota distància, podem dir que ha 
relativitzat tot límit, perquè en ell pesa molt més 
l’absolut de l’amor de Déu, que és universal i 
concret. El missioner surt empès per aquest amor, 
cercant aquell que més necessita conèixer-lo i 
gaudir-ne. 

No tots farem el mateix. Però tots hem de 
participar de la sortida missionera, també preferint 
l’amor universal de Déu a tot allò que tenim com a 
terra de la nostra propietat. 
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