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Preludi musical 

Benvinguda 
Salm 121 
Invocació 

Himne 39 CG 
Pregària d’intercessió: 

Gènesi 32, 23-32 
Moment de silenci 

Himne 63 CG 
Lectura bíblica: 

2 Timoteu 3, 14 – 4, 5 
Himne 373 HC 

Proclamació de la Paraula: Lluc 18, 1-8 
Interludi musical 

Sant Sopar 
Himne 67 CG 

Vida Comunitària: 
Presentació de les Ofrenes 

Anuncis 
Resposta a la Paraula 

D’on em vindrà l’ajuda? 
Himne 65 CG 

Postludi 
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EL BUTLLETÍ   

La Pau Justa 

Llegeixo al diari amb preocupació que l'exercit dels Estats Units es retira de Síria. Durant 
anys han estat combatent, braç a braç amb el poble kurd, contra Estat Islàmic. De sobte 
el president Trump decideix de forma unilateral retirar les tropes de Síria, abandonant a la 
seva sort el poble kurd. No sé pas si a partir d'ara algun estat es refiarà d'una aliança amb 
Estat Units. Li ha faltat temps al president Erdogan per muntar una operació militar per tal 
de controlar i reprimir el poble Kurd. 

Davant aquest atac de Turquia, el president Trump ha advertit el president Erdogan que 
les seves intencions no li semblaven una bona idea. Per altre costat, el parlament europeu 
ha fet una declaració per denunciar l'actuació de l'exèrcit turc, però no ha anat més enllà. 
Europa, que ha estat el bressol de la civilització, de la democràcia, del dret, de l'art i del 
pensament filosòfic, ara només és el bressol de la decadència i de la hipocresia, fent més 
certa encara la frase que va pronunciar Winston Churchill: "Els estats no tenen amics, 
tenen interessos". 

Em nego a creure que Estat Islàmic tingui alguna cosa a veure amb l'Islam. Però la realitat 
és que combaten en nom d'Al·là, i els seus combatents estan ansiosos per trobar la mort 
en combat perquè així aniran al paradís on els espera per cadascú d'ells set verges i 
menges per tota l'eternitat. No conec l'alcorà ni conec l'islam, però em nego a creure que 
l'Islam prediqui això. És evident que Estat Islàmic tergiversa l'alcorà amb un discurs infla-
mat d'odi per tal de manipular els seus combatents. 

Davant d'aquesta situació de dolor i de mort de tants i tants civils innocents un es pregun-
ta, com podem aturar aquesta barbàrie? Sabem que davant l'odi i el propòsit d'aniquilació, 
no serveixen les paraules. La qüestió és molt clara: o ens rentem les mans rere una corti-
na de declaracions políticament correctes o s'intervé per tal de garantir, la seguretat, la 
pau, la justícia i els drets de la població civil. I la situació ens interpel·la, Què cal fer? 

O intervenim o deixem que es comentin els crims tot predicant en el desert un missatge 
de pau. I la decisió no és fàcil. La nostra consciència ens interpel·la entre la nostra voca-
ció antiviolenta i el nostre compromís envers la injustícia i els crims. 

És justificable la guerra justa? 

D'entrada el terme guerra justa és una contradicció en si mateixa. Si agafem les paraules 
de Jesús, hauríem de concloure que la violència mai és acceptable. En el mateix moment 
de la seva detenció, Jesús recrimina a Pere que hagi tret l'espasa. En un altre passatge 
Pau ens dirà que cal vèncer el mal amb el bé. 



 

En els primers segles del cristianisme condemnava la guerra i la violència sense pal·liatius. 
Els màrtirs eren l'evidència que no calia respondre a la violència. Però una vegada l'esglé-
sia arriba al poder, la qüestió va canviar. Calia defensar l'imperi cristià i per això calia un 
exèrcit. I és amb aquesta contradicció entre les paraules de Jesús i les necessitats de de-
fensa que apareix el concepte de guerra justa. Agustí d'Hipona i Tomàs d'Aquino van ser 
els primers teòlegs que van desenvolupar el concepte de guerra justa. Més tard Hugo Gro-
tius va escriure un tractat sobre la guerra justa que va inspirar més tard les convencions de 
Ginebra i la Haia. 

En la teoria de la guerra justa hi ha tres conjunts de criteris que cal complir: La causa del 
conflicte, el comportament durant el conflicte i els tractats de pau després del conflicte. 

La causa del conflicte: ha de ser declarada per una causa justa, per una autoritat legítima, 
per una intenció correcta, ha de tenir altes probabilitats d'èxit, ha de ser l'últim recurs i els 
beneficis esperats han de ser superiors als danys previstos. 

Durant el conflicte: els actes s'han de dirigir contra els combatents enemics mai contra els 
no-combatents, els atacs han de ser proporcionals a l'objectiu atacat, la necessitat militar 
ha de ser la mínima per aconseguir l'objectiu. 

Els tractats de pau després del conflicte: la causa justa d'acabament (per rendició de l'e-
nemic o per impossibilitat de guanyar-la o perquè la causa de la guerra no va ser justa). La 
Intenció correcta (després de la fi de les hostilitats no pot haver-hi venjança). Declaració 
pública del cessament del conflicte ha de ser pronunciada per una autoritat legítima. Pro-
porcionalitat (els termes de la rendició han de ser proporcionals als drets que es van violar). 

Aquest darrer punt és crucial per la convivència futura perquè no es pot negociar un tractat 
de pau des del sentiment de venjança, de ressentiment i d'odi. 

Hi ha un passatge de Jesús que sempre que el llegia m'inquietava molt: Qui estima el pare 
o la mare més que a mi, no és digne de mi. Qui estima el fill o la filla més que a mi, no és 
digne de mi. (Mt 10:37). Com es pot estimar més Jesús que els nostres familiars i amics 
més propers? De fet, el verset de 1Jn 4,20 ens diu: el qui no estima el seu germà, que veu, 
no pot estimar Déu, que no veu. Seria un verset més comprensible i més humà perquè 
parlen de sentiments. Però Jesús no ens parla de sentiments quan es refereix a estimar 
Déu. Jo no entenia aquest verset fins que una persona m'ho va fer veure des d'una altra 
perspectiva. Estimar Jesús no va de sentiments, va de principis. El que ens diu Jesús és 
que els teus sentiments no poden estar per sobre del teu sentit de justícia, de solidaritat i 
d'amor –l'amor cristià no és un sentiment, és una voluntat-. Quan els sentiments d'amor o 
d'odi són molt potents tenim la temptació de condicionar els nostres principis als nostres 
sentiments. 

Aquesta setmana, quan hem sabut la sentència del procés, he tingut la certesa que els 
jutges del tribunal suprem han impartit justícia portats per un sentiment d'odi i de venjança i 
no pas per un principi de justícia proporcional al mal causat. I acuso la justícia d'aquest 
país de posar per davant dels principis de justícia, els seus sentiments d'amor a la pàtria i 
de venjança contra els qui amenacen la seva indissolubilitat. Són moltes les sentències 
controvertides que demostren que en aquest país la justícia no sempre és cega o indepen-
dent. Quins són els motius que han portat als jutges a dictar sentències tan dures? 

El cristianisme no és un sentiment, és una voluntat, és fer el bé encara que et facin mal, és 
estimar quan odies, és ser just quan voldries ser injust, és ser solidari quan voldries ser 
insolidari. En la paràbola del bon samarità ens fixem sempre amb el gest bondadós del 
samarità, però l'important de la paràbola no és l'actitud de bondat envers una persona que 
estava malferida en el camí, sinó que el vertaderament important és que el seu sentiment 
d'odi envers els jueus no va ser més fort que el seu deure de socórrer una persona. 

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 
cap a una presta recuperació amb l’escalf de la comunitat. 

Cistella Solidària  
La setmana passada vàrem recollir un munt de llet per el "Chiringuito"!!!!!! mol-
tes gracies a totes/ts!!!!, però amb tota la moguda que hi ha aquests darrers 
dies a la nostra ciutat, no han rebut dinars que els hi arriben directament de 
restaurants que col·laboren fidelment amb ells, així que han fet més entrepans 
per suplir-los. La setmana que ve tornaran a passar per la botiga a buscar for-
matge i margarina perquè ja no els en queda i demanen si podem fer una com-
pra de llaunes grans de tonyina (que la farem....la podem fer!!!) També els 
manca com sempre productes de neteja de tot tipus i també com sempre ens 
donen les gracies per tenir-los sempre en el pensament ajudant-los amb tot el 
que podem.  

Agenda  
• Degut la manifestació convocada pel dia 26 d’octubre, queda anul·lat el 

culte de la Reforma. 
• Els propers 31 d’octubre fins el 3 de novembre es celebrarà el 78 Sínode 

de la IEE, aquest any l’organització està a càrrec del presbiteri de Llevant, i 
tindrem les sessions a Alacant. 
 

El Nen de Nadal 
Com cada any, volem enviar algunes capses per col·laborar en aquesta cam-
panya. La recollida serà a finals de novembre i enguany tenim capses de 
l’organització. Si estàs interessat demana tota la documentació i informació a 
l’Anna Guinot. 

 

 
La guerra mai és justa. No he conegut mai cap guerra justa. Per això es va crear l'ONU. 
Però per evitar noves guerres cal treballar per una pau justa encara que aquesta pau vagi 
en contra de les nostres més íntimes ànsies de venjança, d'odi i d'aniquilació. Només cal 
tenir present les terribles conseqüències que van provocar les dures mesures que es van 
imposar al bàndol perdedor en el tractat de Versalles. Va ser el detonant de la segona 
guerra mundial. 

Els jutges del tribunal suprem no han redactat una sentència que anhelés una pau justa, 
sinó que han redactat una sentència que provoca frustració i indignació, i tots sabem que 
la frustració genera violència. Amb aquesta sentència els jutges del tribunal suprem han 
encès la metxa de la violència i això recaurà sobre la seva consciència, si és que la tenen. 

Sé que aquest article el llegiran persones de diferents sensibilitats que podrien sentir-se 
contrariades, però en consciència, no podia callar davant fets tan greus.  

Rubén Pallàs 

 


