
 

Ordre de Culte 17è diumenge després de Trinitat 
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Preludi musical 
Invocació 

Benvinguda i pregària 
Crida a la lloança: Salm 19 

Himne: Senyor, Déu meu, quan alço els ulls i miro (216b CG) 
Lectures bíbliques: 
Èxode 20, 1-4.7-9.12-20 

Filipencs 3, 4b-14 
Himne: Un bell jorn, ple d’esperança (40 CG) 

Proclamació de la paraula 
Mateu 21, 33-46 
Interludi musical 

Resposta a la Paraula 
Vida Comunitària: 

Anuncis 
Pregària 

Himne: Sou digne, Senyor  (166 CG) 
Benedicció 

Postludi 
 
 

 
 
 
 
 
 

Litúrgia: Marta López Ballalta  
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta 
Músics: Robert Bailey 
Lectures: Anna Plantada 
Diaques: Eliseo Navarro i Cristina Akamba 
Butlletí: Rubén Pallàs 

Església Protestant de Barcelona – Centre 
Carrer dels Tallers, 26 – 08001 Barcelona –  Tel. 93-318.97.98 

Correu electrònic: elbutlletitallers@gmail.com  - web: www.esglesiatallers.org 
Compte bancari: Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Església Protestant de Barcelona – Centre  

Nº 1739 del 4 d’octubre de 2020 

EL BUTLLETÍ  

Codi Moral 

Des de l'edat mitjana s'han anat creant diferents corrents polítics que han 
anat canviant a poc a poc la societat. Des del feudalisme basat en el naixement o 
el socialisme que intenta reduir les diferències entre classes, o el liberalisme que 
intenta donar màxima llibertat a l'individu i al mateix temps mínima protecció. 

Són sistemes polítics que intenten ordenar la societat amb arguments més 
o menys afortunats i que intent afavorir sectors diferents d de la societat. Hi ha 
que lluiten per reduir les diferencies de classes i repartir millor la riquesa, i n'hi ha 
d'altres que basen els seus arguments en la llibertat i que cadascú aconsegueixi 
els seus objectius basats en la meritocràcia. 

Però darrerament han sorgit altres corrents polítics que no es regeixen per 
la bretxa entre pobres i rics sinó per altres factors. Entre molts d'altres hi ha el 
feminisme que lluita pels drets de les dones i intenta normalitzar l'existència 
d'altres gèneres i reduir les diferències entre gèneres. També hi ha l'ecologisme 
que intenta protegí el planeta de la depredació humana o l'animalisme que 
intenta reduir el sofriment animal o l'antiracista que intenta reduir les 
discriminacions per raó de raça. 

Cadascú pren en aquesta barreja d'opcions les que més li convencen o 
més se sent identificat. Aquests corrents polítics són bons, i cal promoure'ls per 
tal de canviar una societat que ens ha portat a la discriminació per gènere, per 
origen ètnic, per religió o per origen social. Cal canviar un sistema econòmic que 
ens ha portat a la destrucció del planeta, a la desigualtat entre classes, a 
l'explotació humana i animal. 

Especialment entre el jovent aquests corrents han trobat suport important 
i una conscienciació que ens dóna un bri d'esperança sobre el futur del planeta i 
de la humanitat. 

Però de vegades seguir aquests corrents ens poden convertir en uns 
personatges radicals i intransigents que posen al centre de la seva moral 
l'ecologisme, el feminisme, l'animalisme, l'anti racisme. Correm el risc de vestir-



 

nos d'un mantell de moralitat que vilipendia al qui gosi qüestionar l'escala de valors fins al 
punt de destruir una persona en les xarxes socials si aquesta s'ha atrevit a 
qüestionar alguna d'aquests "corrents. 

Potser exagero. És possible. Però de vegades posem al centre de la nostra moralitat 
un mantell de moralina basada en aquests “Ismes”. I això ens fa sentir bé, ens sentim 
orgullosos i podem presumir que els nostres pensaments i la nostra actitud estiguin 
d'acord amb el que avui està en voga. 

Però la nostra moral ha d'anar més enllà d'una ideologia o d'un codi de conducta, 
perquè el que ahir era immoral, avui ja no ho és i el que ahir era moral, avui ha deixat de 
ser-ho. Podem cometre una gran injustícia si qualifiquem les persones segons el nostre 
codi moral. No és acceptable posar la nostra moral i ideologia per sobre la persona perquè 
aquestes són relatives al nostre pensament. La bondat de qualsevol codi moral és relativa 
a cada persona. Kant ens dirà que l'únic valor absolut que podem posar al centre de la 
nostra moral és la persona. Posar al centre de la nostra moral la persona consisteix a 
considerar la persona com un fi en sí mateix i no merament un mitjà per utilitzar-la nostra 
voluntat i conveniència. Cal actuar de manera que tractis a la persona  sempre i al mateix 
temps, com un fi, mai com un mitjà. 

Al segle passat als EUA, estava vist com una immoralitat el fet que dues persones 
de raça blanca i raça negra. Hi ha una pel·lícula meravellosa sobre la qüestió, Endevina qui 
ve a sopar aquesta nit. El trasbals que una parella jove de raça blanca ella, raça negra ell 
provoca a llurs progenitors és colossal. Fins al punt que el pare d’ell tot aprovant la unió 
els adverteix “hi haurà un milió de persones aquí, en el nostre país que se sorprendran, 
ofendran, horroritzaran davant la vostra unió. I haureu d’afrontar aquestes 
conseqüències, tal vegada el resta de la vostra vida”. 

La paràbola del bon samarità ens explica que un samarità va ajudar un jueu que 
havia estat assaltat per uns lladres. La bondat del samarità no radica en haver ajudat una 
persona, ajudar a una persona que els lladres han assaltat tampoc és res de l’altre món. 
Però recordeu que els jueus i els samaritans no es tractaven i en aquestes circumstàncies 
el més normal fora que el samarità es desentengués del jueu. Però el bon samarità trenca 
el seu codi moral per ajudar a un jueu. El bon samarità posa al centre de la seva moral la 
persona per sobre del seu codi moral. 

Vivim en un món en què les ideologies i les tendències de moda són les que 
regeixen la raó de l'home i no la seva racionalitat, fins al punt de pensar que aquestes 
ideologies són més importants que les persones. Però cal tenir clar que per sobre de tots 
els codis morals que ens vulguem o ens vulguin imposar està la persona, i aquesta és una 
gran lliçó del cristianisme. 

 El cristianisme no té un codi de conducta, no hi ha cap norma a la qual estiguem 
sotmesos. El que ens exigeix el cristianisme és que estimem a Déu i al nostre proïsme com 
a nosaltres mateixos. Crist trenca amb la moral jueva i posa al centre de la moral la 
persona. Crist ens parla d'estimar la persona com a principi moral. Perquè estimar vol dir 
compassió, bondat, cura encara que la persona no segueixi els postulats dels nostres 
“Ismes”. Ja no es tracta doncs de si robar o mentir o maltractar o no ser qualsevol dels 
“Ismes” és immoral, es tracta que no estimar és immoral, i això ens exigeix molt. Per mi és 

 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA 
El passat 29 de setembre va passar a la presència del senyor l’Estimada Anna 
Maria Vallès, membre de Rubí de tota la vida. Una persona vital, fàcil d'estimar i 
amb una fe fortament fonamentada. Molt unida a la nostra comunitat, s'ha anat 
apagant a poc a poc i ara finalment ens ha deixat. Només ens queda, dins 
d'aquest buit, demanar a Déu que consoli en Josep, en Joan i tota la seva família 
en aquests moments tan dolorosos.    

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que tenen problemes de 
salut i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap a una 
presta recuperació. 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Aquesta setmana el Wolfgang va passar per la botiga i es va endur llet, formatge, 
productes de neteja, cafè, té i molta roba, sabates, tovalloles. Sabeu? em fa 
il·lusió explicar que parlant amb gent que passa per la botiga de la feina que fan al 
"Chiringuito", se senten moguts a col·laborar i estan portant coses que poden 
aprofitar molt. La xarxa s'amplia i com més som, més podem ajudar. Donem 
gracies a Déu perquè ens utilitza per compartir amb molta gent que ho necessita 
amb urgència. La setmana que vé, si Déu vol, farem una altre compra de llet, 
margarina i tot el que puguem. Gràcies a tots/es de part de l'equip del 
"Chiringuito" 

CANAL DE YOUTUBE  
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00. Enllaç: 
https://youtu.be/ENULifxaC2M  

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 

 

diabòlic voler substituir aquest meravellós edifici moral que és el cristianisme per 
qualsevol corrent social, polític o filosòfic per més bones intencions que aquestes tinguin. 

Rubén Pallàs 


