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SOBRE LA VERITAT
“Jesús contestà:
Tu ho dius: jo sóc rei. Jo he nascut i he vingut al món per donar
testimoni de la veritat. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu.
Li diu Pilat:
I què és la veritat?” (Jo.18,37-38)
L'interrogant de Pilat queda en l'aire.
Si busquem al diccionari la paraula “veritat” ens trobarem amb diverses
definicions. La Gran Enciclopèdia Catalana, per exemple, diu:
“conformitat d'allò que hom pensa, que hom expressa, amb la realitat” o
“la coneixença, expressió del pensament conforme a la realitat” o “ la
idea, proposició, que no pot ésser negada racionalment” o, encara, “allò
que és veritable en sentit absolut : Jo sóc el camí, la veritat i la vida”
Pensava en tot això mentre llegia un interessant article del pastor J.M. De
Bourquenay, aparegut al setmanari Réforme amb un títol interrogatori:
“La mentida guanya al món?”
L'autor de l'escrit es mostra preocupat -com no podria ser altrament- pel
caire que està prenent la política mundial en general. “La mentida,
afirma, sembla des d'ara regnar en l'esfera política. Els governants dels
grans països, des del Brasil als Estats Units, s'hi aboquen sense escrúpols.
Fins on arribaran?”
Els grans governants, ens diu, utilitzen la mentida com a mètode
sistemàtic i De Bourquenay va passant revista a tota una sèrie de
“personatges” que avui ocupen les primeres pàgines dels noticiaris als
mitjans de comunicació: Boris Johnson i les seves mentides sobre el
Brexit, Vladimir Putin i les seves actuacions despòtiques que no admeten

cap crítica, Jair Bolsonaro mentint contínuament sobre l'Amazònia o
Donald Trump de qui assegura no saber si les seves mentides són volgudes
o són, simplement, el resultat de la seva incompetència. De Bourquenay
atura aquí els seus exemples tot i assegurar que la llista podria ser molt més
llarga. Certament, només caldria que donés un cop d'ull a la política
espanyola per a refermar les seves asseveracions.
El tema és preocupant i més quan hom comprova fàcilment que tots
aquests “polítics” han arribat on són gràcies “als ciutadans que els han
votat”.
Però, tornant al tema de la “Veritat” cal reconèixer que aquesta és una
qüestió de gran complexitat, tant en el camp filosòfic com en qualsevol
d'altre. L'autor de l'article comentat posa com a exemple la cita de
l'evangeli de Joan (14,16) on Jesús, en resposta a Tomàs li diu:” Jo sóc el
camí, la veritat i la vida” i afegeix, tot seguit, que en parlar de la Veritat cal
tenir presents dos factors: aquell que ell anomena “l'encarnació” i “la noció
de moviment”. Així, doncs, l'esmentada cita de Joan, “encarnaria” la
Veritat en una persona i no pas en un concepte. La conseqüència d'això és
que no podem “definir” la Veritat però que, com a creients, en som els
intèrprets d'una veritat per definició fal·lible; la segona remarca és que
aquest verset de l'evangeli de Joan és “com un bonic anell: el diamant de la
Veritat està encastat entre dues pedres precioses: el “camí” i la “vida”.
Altrament dit, la Veritat és en un camí, en una existència, mòbil, evolutiva i
viva”. I afegeix: “No hi ha veritat pura, desencarnada, sinó veritats
interpretades en les nostres existències reals i contextuals. La Veritat va
més enllà dels nostres conceptes”.
L'autor de l'article que comentem acaba amb una reflexió: existeixen dos
mots diferents que hom confon sovint: la veritat i la veracitat. La Veritat és
una construcció, una interpretació, mentre que la Veracitat són els fets
objectius. I acaba amb aquestes paraules:” Mentir és trair la veracitat tot
negant-la. En el fons aquests “apòstols” contemporanis de la mentida són
negacionistes del real però afegeixen una “veritat”, una visió de la societat
que ens fa tremolar”
Els rumors sense verificar als quals hom dóna tota credibilitat, les
anomenades xarxes socials, la manca de comprovació de les fonts
d'informació i, sobretot, la manca de sentit crític en general ens estan duent
per una senda equivocada. Caldria recordar que la Veritat és un procés, un
camí, i fer memòria de les paraules de Jesús ja esmentades.
J. Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons
de salut no poden venir, i a les persones que en tenen cura. Que el
Senyor els acompanyi amb l’escalf de la comunitat.

VIDA D’ESGLÉSIA
• Cada setmana, els dijous a les 19h, tenim el nostre estudi bíblic, ara
sobre el llibre d’Apocalipsi.
• El dissabte 23 de novembre, a les 10h, a l’església del Poblenou,
tindrem la reunió de consell de la EEC. Aquest any estarà a càrrec
del pastor Joan Medrano amb el títol Aprendre a transmetre la fe.

CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana estic lluny i no tinc informació d'urgències del
"Chiringuito” però heu de saber que el magatzem torna a estar buit i
que ells necessiten de tot, especialment roba d'abric, llet, cafè, sacs,
flassades, mantes... fa fred al carrer i hi ha gana, reparteixen tot el
que tenen i cada dia són més els que truquen a la seva porta. No els
oblidem!!!! ja sigui portant coses o comprant al comerç just on
aconseguim 2×1, el que tu compres per ells, l'església també ho
posa, gràcies a tots per no oblidar-los

EL NEN DE NADAL
Avui diumenge 17 és l’últim dia per recollir les caixes. Gràcies en
nom dels nens del Sàhara.

