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CISTELLA SOLIDÀRIA 

 
Del “Chiringuito” ens 
diuen que estan oferint 
menjar i el que poden de 
8h a 20h cada dia. Repar-
teixen 200 racions cada 
dia i la necessitat no 
para. Preguem per ells i 
segurament quan puguem 
haurem de fer un esforç 
per ajudar-los. Seguim 
estant a l'aguait per la 
falta de formatge o mar-
garina. Ens envien molts 
records a tota la comuni-
tat. 

 

Ordre de Culte Diumenge de Resurrecció 
12-4-2020 

Preludi musical 
BWV 249, Veniu, afanyeu-vos, correu.  

Oratori de Pasqua 
Benvinguda 

Invocació 
Crida a la lloança  

Salm 118, 1-2.14-24 
Himne: El Señor resucitó 

Lectures bíbliques: 
Fets 10, 34-43 

Colossencs 3, 1-4 
Marc 16, 1-8 

Pregària per la il·luminació  
Proclamació de la paraula 

Interludi musical 
(The Holy City S. Adams (1892), Robert Bailey) 

Vida Comunitària: 
Ofrenes: 

Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients en la 
tribulació, constants en l'oració. Feu-vos solidaris de les 

necessitats del poble sant.  (Romans 12, 12-13) 

Confessió de fe 
Himne: Un cant de festa 

Benedicció 
Postludi 
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LA COVID-19 

Anteriorment a l'època moderna i més concretament a l'edat mitjana, els homes i 
les dones creien fermament en què el destí de les seves vides i de la humanitat esta-
va en mans de Déu. Déu era l'epicentre de la vida i aquesta era un trànsit per arribar 
a la salvació. Tot calia atribuir-ho a Déu i no calia buscar explicacions a qualsevol 
fenomen o circumstància fora de l'àmbit de Déu. Així, les plagues de la pesta bubò-
nica eren atribuïdes a un càstig diví motivat per la conducta pecaminosa de la pobla-
ció. Per apaivagar la ira divina calia fer penitència per tal d'obtenir el perdó de Déu. 
La població vivia sota l’amenaça de l’ira de d'un Déu que ho era tot, que ho contro-
lava tot, que ho explicava tot i que ho castigava tot. Els perquè de tot començaven 
en Déu i acabaven en Déu. 

Però per sort aquella visió d'un Déu controlador va canviar amb l'inici de l'edat 
moderna. El mètode científic va il·luminar una època fosca i buscava una explicació 
de qualsevol fenomen fora de l'àmbit diví i de les supersticions. Cada fenomen era 
estudiat i experimentat per tal de trobar una explicació racional coherent i lògica. A 
partir d'aquí el mètode científic i la investigació ens ha dut a descobriments que han 
fet evolucionar el món a un ritme vertiginós fins al punt que som incapaços de seguir 
la carrera científica. Hem aconseguit fites que fa només cent anys eren inimagina-
bles en el camp de l'aeronàutica, les telecomunicacions, la informàtica, el camp 
aeroespacial, l'automobilisme, la sanitat, la farmàcia, i un llarg etc. 

D'una anterior època on tot ho controlava Déu i tot ho explicava Déu, hem passat 
a una època on tot ho controla l'home i tot ho explica la ciència. Ens creiem que per 
nosaltres res és impossible, coneixem les lleis de la física i de la química fins al punt 
que les podem utilitzar per aconseguir tot el que ens proposem. Ens abriga una arro-
gància i una fe en nosaltres mateixos i en la ciència que no ens deixa veure la nostra 
fragilitat i la nostra ceguesa. 

Però no sempre hem avançat en la bona direcció. La indústria armamentística ha 
aconseguit industrialitzar la mortaldat en massa, l'obtenció d'energia a partir de la 
crema de combustibles fòssils estan portant el planeta a situacions límits. Som apre-
nents de bruixot guiats massa sovint per la cobdícia d'un present que compromet el 
futur de les properes generacions. 

Però ha estat l'aparició d'un minúscul virus perquè ens adonéssim de la nostra fra-
gilitat, un minúscul virus batejat amb el nom de COVID-19 que ha posat en escac el 

EL BUTLLETÍ  



 
món sencer. S'ha dit que COVID-19 ens ha portat a una economia de guerra en la 
qual, paradoxalment, les armes no servien per res. Teníem carros de combat, avions, 
corbetes, fragates, bombes, fusells, metralladores i un exèrcit que ens costa cada 
any mils de milions d'euros, però ningú ha tingut en compte de tenir un estoc de 
material sanitari el cost del qual és irrisori. I aquest minúscul coronavirus ha deixat 
un paisatge desolador. Fàbriques tancades, activitat econòmica aturada, poblacions 
de països sencers confinades, atur, dèficit fiscal descontrolat, hospitals desbordats, 
població contagiada sense control, UCIS saturades, habilitació d'hospitals de campa-
nya, mortaldat disparada, acumulació de fèretres a les funeràries, malalts aïllats 
lluny dels seus familiars, enterraments en solitud i una indústria farmacèutica estres-
sada buscant un medicament que pugui frenar una pandèmia que no té fi. 

I quan arribem en aquest punt, els cristians pensem que no ens queda res més a 
fer que pregar. Ens acostem a Déu com ho feien els nostres avantpassats de l'edat 
mitjana demanant a Déu que intervingui, que curi els nostres malalts i que eradiqui 
aquesta pandèmia que tant dolor està provocant. Quan som presoners de la desespe-
ració i la desesperança, ens aferrem a les paraules de Joan com darrer recurs. 

23 Aquell dia no em fareu cap més pregunta. 
»Us ho ben asseguro: tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho con-

cedirà. 24 Fins ara no heu demanat res en nom meu; demaneu i rebreu, i la vostra 
joia serà completa. Jn 16:23 

Moltes persones, arran d'aquesta promesa, es llancen a demanar benediccions. Jo 
l'anomeno l'oració de la vareta màgica perquè, si llegim la promesa literalment, 
sembla que tot el que nosaltres demanem es complirà. Però nosaltres sabem que 
això no és així, perquè si fos així, els cristians no emmalaltiríem i guariríem sempre o 
no passaríem desgràcies, tot se solucionaria i viuríem en un conte de fades. Però la 
realitat no és així, els Cristians passem les mateixes vicissituds, malalties, proble-
mes, patiments, desamors, depressions, angoixes que la resta d'humans. Com diu el 
llibre de Cohèlet "Tot és igual per a tots: el mateix destí espera al just i a l'injust, al 
bo, al pur i a l'impur, al qui ofereix sacrificis i al qui no n'ofereix. No hi ha diferèn-
cia entre el bo i el pecador, entre el qui fa juraments i el qui té por de fer-ne. El 
sol surt pels justos i pels injustos." (Coh 9,2). L'oració de la vareta màgica és perillo-
sa perquè converteix Déu en un titella subordinat als nostres desitjos i als nostres 
anhels. No, la pregària no ens evitarà els nostres infortunis. 

Quan Jesús arriba a Getsemaní, està angoixat, trist i abatut. Sap el que ha d'es-
devenir. Apartat dels deixebles prega Déu. Se sent dèbil, té por. Demana a Déu que, 
"si és possible, que aquesta copa s'allunyi de mi. Però que no es faci com jo vull, sinó 
com tu vols". Ho demana tres vegades. Ha arribat a Getsemaní dèbil, trist i angoixat, 
però després de pregar, Jesús ja no és el mateix, és un Jesús fort i determinat a 
afrontar el que ha d'esdevenir. El que hagi de passar, passarà, però la manera d'a-
frontar-ho de Jesús és ben diferent. 

Aquest és el veritable poder de l'oració, la que ens dóna la força, l'esperança i la 
temprança per afrontar tot el que ha d'esdevenir i no caure ni en el desànim ni en la 
derrota. El Jesús que serà detingut i presentat davant del Sanedrí i després davant 
de Ponç Pilat no tindrà res a veure amb el Jesús que arriba a Getsemaní. 

La Covid-19 és avui la malaltia que ens amenaça i que ens té confinats i angoi-
xats, sense saber si tindrem la força, l'enteresa i la temprança per afrontar-ho. Però, 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

FAMÍLIA CRISTIANA 
En aquest dies de confinament, tinguem pre-
sents a les nostres oracions els germans que per 
raons de salut no poden venir i les persones que 
en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap 
a una presta recuperació amb l’escalf de la 
comunitat. 

DIA A DIA AMB DÉU 
Aquest mes d’abril, degut a les circumstàncies, 
no hem pogut fer el recull trimestral de les me-
ditacions diàries, però sí que hem pogut gaudir 
de la meditació diària que la nostra pastora ens 
envia a través de la nostra pàgina de Facebook, 
per correu electrònic i a la pàgina web de 
l’església. 

CANAL DE YOUTUBE 
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la 
pàgina de Facebook a les 11h. Per aquells que 
desitgin veure els que ja s’han fet: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9
XR0M6X8tXemJI6Q  
i al web de l’església: 
 http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-
a-youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sigui en primera línia de xoc, treballant en la sani-
tat o darrere la caixa d'un supermercat o d'una 
farmàcia o qualsevol altre servei essencial o sigui 
treballant des de casa o afectats per un ERTO o 
senzillament confinats a casa, la nostra pregària ha 
d'anar en el sentit que Déu ens doni la força 
i l'enteresa per afrontar el que hagi de venir sa-
bent que per un costat probablement no canviarà 
el curs dels esdeveniments però amb la certesa 
que Ell no ens deixarà de la mà. Com diu el Salm 
23,4 4 "ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc 
por de cap mal. Tu, Senyor, ets vora meu: la teva 
vara i el teu bastó em donen confiança". Nosaltres 
hem d'afrontar la Covid-19 amb la mateixa actitud 
que Jesús va afrontar la seva passió. Jesús no va 
canviar el curs dels esdeveniments. Va patir una 
passió que el va dur a la creu, a la mort i a la se-
pultura. I quan tot semblava perdut, Jesús va vèn-
cer la mort. El Senyor ha ressuscitat. 

Que tingueu un bon diumenge de resurrecció. 

Rubén Pallàs 

Cuando la tormenta pase 

Cuando la tormenta pase 
Y se amansen los caminos 
y seamos sobrevivientes 
de un naufragio colectivo. 

Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido 
nos sentiremos dichosos 
tan sólo por estar vivos. 

Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido 
y alabaremos la suerte 
de conservar un amigo. 

Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos 
y de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos. 

Ya no tendremos envidia 
pues todos habrán sufrido. 
Ya no tendremos desidia 
Seremos más compasivos. 

Valdrá más lo que es de todos 
Que lo jamás conseguido 
Seremos más generosos 
Y mucho más comprometidos 

Entenderemos lo frágil 
que significa estar vivos 
Sudaremos empatía 
por quien está y quien se ha ido. 

Extrañaremos al viejo 
que pedía un peso en el mercado, 
que no supimos su nombre 
y siempre estuvo a tu lado. 

Y quizás el viejo pobre 
era tu Dios disfrazado. 
Nunca preguntaste el nombre 
porque estabas apurado. 

Y todo será un milagro 
Y todo será un legado 
Y se respetará la vida, 
la vida que hemos ganado. 

Cuando la tormenta pase 
te pido Dios, apenado, 
que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado. 

 
Mario Benedetti 

 


