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Preludi musical 

Es ist das Heil uns kommen her, BWV 9 (Ens ha arribat la salvació)  

Estrenada a Leipzig, entre 1731-1735 

Invocació 

Crida a la lloança: Salm 86, 11-17 

Himne: Glòria a Vós, Déu i Senyor (3 CG) 

Lectures bíbliques: 

Gènesi 28, 10-19a 

Romans 8, 12-25 

Lectura de l’evangeli: 

Mateu 13, 24-30.36-43 

Pregària per la il·luminació 

Proclamació de la paraula 

Interludi musical 

Sant Sopar 

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) 

Pregària 

Himne: Déu és l’auxili, un ferm castell (35 CG) 

Benedicció 

Postludi 

 

Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro 

Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta 

Lectures: Josep Esquerrà, Anna Guinot, Jaïr López i Rubén Pallàs 

Imatges: Creative Commons 

Butlletí: Daniel Paül 
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DIETRICH BONHOEFFER, 75 ANYS 

El passat 8 de maig, en plena pandèmia, Europa commemorava el 75è 

aniversari de la capitulació incondicional d’Alemanya i l’ensorrament del III 

Reich. Amb la capitulació alemanya acabaven sis anys d’horror, bombardejos, 

assassinats, destrucció i terror generalitzat que segaria la vida d’entre 55 o 60 

milions de persones en la més terrible de les guerres patides per la humanitat. 

Tot i que la conflagració encara s’allargarà uns mesos, fins al 2 de setembre amb 

la rendició del Japó, el 8 de maig representa l’alliberament d’Europa, del terror 

nazi. 

D’entre els nombrosos camps de concentració nazis que s’escampaven per tot 

el III Reich -i qui n’ha visitat algun difícilment oblidarà tot l’horror i tot el 

patiment que allí van patir tants i tants innocents- el camp de Flossenburg fou 

evacuat pels alemanys el 20 d’abril de 1945 tres dies abans d’ésser alliberat per 

les tropes americanes. El 9 d’abril del mateix any pocs dies abans de ser 

abandonat pels nazis, set persones eren condemnades a la forca: entre ells el 

pastor i teòleg luterà Dietrich Bonhoeffer. El passat dia 9 d’abril va fer, doncs, 

setanta-cinc anys de la seva mort, aniversari que va ser recordat per diverses 

esglésies europees, no únicament protestants. 

Nascut a Breslau el 4 de febrer de 1906 en el si d’una família culta i benestant, 

Dietrich, amb gran perplexitat dels seus pares, iniciarà estudis de teologia a 

Tübingen estudis que acabarà brillantment a Berlín tot iniciant, molt aviat, una 

tongada de viatges exercint de professor i de conferenciant en diverses 

universitats fet que li augurava un brillant futur. Per cert, l’any 1928 ostentarà 

el càrrec de vicari a la parròquia luterana de llengua alemanya, de Barcelona. 
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Tot aquell futur que es presagiava afortunat canviarà radicalment amb l’ascens 

del nazisme a Alemanya. El 1933, pocs dies després del nomenament de Hitler 

com a canceller, se li censurarà una emissió radiofònica on criticava obertament 

el totalitarisme; mesos després, juntament amb d’altres pastors i teòlegs entre 

els quals figurava Karl Barth, serà un dels creadors de l’Església confessant, 

congregació absolutament contrària al nazisme i a l’església luterana oficial que 

llavors ja començava a flirtejar amb Hitler. 

Aviat li arribarà la prohibició, per part de la Gestapo, de predicar, pronunciar 

conferències o ensenyar al seminari. El 1938 Bonhoeffer s’unirà a adversaris 

polítics del nazisme i l’any següent tornarà a Alemanya, des dels EE.UU. on 

exercia de conferenciant, perquè la seva consciència li dicta que en aquells 

difícils moments cal que estigui al costat del seu poble. 

Durant la guerra Bonhoeffer tindrà un destacat paper en el moviment d’església 

contra Hitler i s’oposarà amb totes les seves forces a l’antisemitisme nazi. El 

1939 s’unirà a un grup clandestí però serà arrestat i, acusat de conspiració, 

passarà un any i mig empresonat. Després del fallit complot del 20 de juliol de 

1944 contra Hitler Bonhoeffer serà acusat de complicitat i, arran d’un judici 

sumaríssim, serà penjat a la forca , amb sis companys més, la matinada del 9 

d’abril de 1945. Tenia 39 anys. 

Si fins aquí ens hem fixat en el que podríem qualificar d’activista polític o de 

ciutadà compromès, ara caldria preguntar-se qui era el Bonhoeffer teòleg o el 

Bonhoeffer simplement cristià. 

Per a respondre a aquesta qüestió n’hi ha prou amb llegir algunes de les seves 

obres més conegudes com “El preu de la gràcia” o “Vida en comunitat” o 

qualsevol antologia dels seus textos. Cal dir, però, que la teologia de Bonhoeffer 

ha estat sovint interpretada de manera diversa segons els estudiosos i afegir 

també que, algun cop, ha estat tractada de manera molt diferent pels defensors 

de la seva doctrina d’un cristianisme no religiós o per aquells que veuen en ell 

un visionari d’una església universal renovada, o un defensor de l’ecumenisme 

o de l’Antic Testament. 

Fem un breu repàs sobre el seu pensament: malgrat ser rotundament pacifista 

Bonhoeffer no dubtà a comprometre’s en un complot per acabar amb Hitler 

perquè argumentava que tot i que matar és un mal objectiu, acabar amb un tirà 

és una aspiració legítima ja que, en aquest cas, preval el dret de la vida dels 

pobles sobre la del tirà. 

 

 

Sobre l’Església advertia que l’Església només és Església quan existeix per als 

altres; l’Església no s’ha pas d’amagar darrere les parets del temple o arrapar-se 

a privilegis sinó que ha de prendre posició a favor de les persones 

marginalitzades o perseguides. 

El cristià, explicava, no ha de viure als núvols; els cristians han de viure com 

homes capaços d’enfrontar-se a la vida sense Déu; ser cristià no vol dir complir 

amb ritus, pregàries o sagraments, sinó ser homes, és a dir: lliures, responsables 

i racionals. 

L’aparent abandonament de Déu, deia, és la seva peculiar forma d’estar amb 

nosaltres: Crist morí per a compartir els dolors del món. 

Encara avui hi ha qui, potser erròniament o interessadament, separa el 

Bonhoeffer resistent polític o cívic del Bonhoeffer màrtir cristià però crec, 

honestament, que quan hom llegeix la seva obra aquesta possible dicotomia 

desapareix. 

Entre les seves meditacions sobre la fe apareix aquesta cèlebre reflexió: ”La 

gràcia barata és l’enemic mortal de la nostra Església. Avui hem de combatre a 

favor de la gràcia cara” 

I acabarem aquestes línies amb un seu conegut pensament sobre la gràcia: “La 

gràcia és cara perquè li ha costat cara a Déu; perquè li ha costat la vida del seu 



Fill i hem estat adquirits a un gran preu i allò que li ha costat car a Déu, no ens 

pot pas resultar barat a nosaltres” 

Poc abans de sortir de la seva cel·la cap al lloc d’execució Bonhoeffer deixà 

escrit: “Sento passes fora. S’aturen a la porta. Ja que per a mi el sol s’apaga pren 

tu, germà meu, el meu lloc” 

Dietrich Bonhoeffer màrtir o activista polític? 

J.Lluís Paül 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

 

FAMÍLIA CRISTIANA 

Tinguem  presents  a  les  nostres  oracions  els  germans. Que el Senyor ens 

acompanyi amb l’escalf de la comunitat! 

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 

Aquesta setmana primer de tot volem donar moooltes gràcies a tots/es els 

que us recordeu del “Chiringuito” amb les vostres aportacions. La 

generositat és aclaparadora. Volem també que sapigueu que rebem ajuda 

de gent que no és de l'església, però sabent la feina que fan al barri del 

Raval també hi col·laboren. Totes les ajudes les reben amb molta alegria i 

agraiment, perquè la necessitat segueix sent molta. Estan acabant obres a 

les dutxes i també en un altre local i ara pel mes d'agost posaran mans a 

l'obra al menjador. La feina no s'acaba i s'ajunta amb atendre totes i tots els 

que truquen a la seva porta. Donem gràcies a Déu per fer-nos sensibles a les 

necessitats. 

 

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de YouTube a les 11.00. Enllaç: 

https://youtu.be/YGU5LssS3AY. 

També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:  

https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 

o al web de l’església:  

http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube  

 


