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Wo Gott derr Herr nicht bei uns hält, BWV 178
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Sant Sopar
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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)
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Nº 1730 del 2 d’agost de 2020
NOVES SITUACIONS, VELLS DILEMES
Durant molts anys, en la lectura dels evangelis, hem hagut de fer un salt en
el temps per comprendre la situació dels malalts en el segle I a Palestina. En el
nostre món la malaltia, ni mental ni física, es viu com en els temps de Jesús, així que
havíem de fer un exercici de compressió molt gran per arribar a copsar quina era la
problemàtica de les persones a les que guaria Jesús, i què significava per ell fer-ho,
acostar-se a elles per oferir l’alliberament de la seva càrrega.
Allò de, qui ha pecat, ell o els seus pares? O l’ostracisme social que
suposava estar malalt, o el fet d’haver de ser captaire perquè eres cec, tot això ens
quedava massa lluny. La malaltia, en el nostre món, és tracta científicament, i per
tant no és ni un càstig diví ni una raó per abandonar o rebutjar a l’altre, per més o
menys incomoditat que la xacra ens provoqui, perquè hem de reconèixer que,
encara avui, hi ha situacions que ens incomoden estèticament o socialment, malgrat
en cap cas a ningú se li acut reconèixer-ho en públic. Més aviat ho callem i ens
adherim al pensament global de que tot és tractable i solament cal una resposta
científica.
Sí, el nostre món és diferent al de Jesús i per tant, en moltes ocasions, hem
de fer un esforç per entendre el que succeeix en les narracions dels evangelis, i el
tema de la malaltia és un d’aquests. Encara que haurem de reconèixer que, en el
nostre món i en el nostre temps, també hi ha hagut malalties a les que el món ha
reaccionat amb la mateixa animadversió, com pot ser l’VIH; en els seus inicis aquest
virus va provocar el pànic i l’assenyalament dels i les que el patien. Hem de
reconèixer que fins i tot alguns sectors religiosos van unir-se a l’assenyalament, era
fàcil fer-ho, semblava que aquesta malaltia era “provocada” per la mala praxis

moral de la persona, fos per la seva condició sexual o perquè era drogoaddicte, de
forma que era molt fàcil culpar, qui ha pecat, ell amb la seva homosexualitat o els
seus pares amb la seva educació?
L’actitud amb l’VIH va anar canviant amb els temps, amb informació i
conscienciació, amb el treball de moltes persones que van rebutjar l’assenyalament
i l’ostracisme social al que massa gent volia fer viure als malalts. Sí, crec que durant
els primers anys d’aquest virus ens vam acostar molt al món de Jesús.
Ara, de nou, ens enfrontem a un virus, a una malaltia, però aquest cop
aquesta no es manifesta en una petita part de la població, ni la podem atribuir a un
comportament determinat (malgrat, si us heu adonat, seguim assenyalant i
sentenciant, tot i la manca d’informació que encara tenim); la Covid-19 és una
amenaça global, totes i tots som vulnerables de patir-la, amb més o menys
conseqüències, perquè això sí, no tots els cossos responen igual. Ara, de nou, ens
enfrontem a la malaltia, encara que aquesta sigui nova, però, precisament, en la
seva novetat correm el perill de caure en vells dilemes, potser, solament traduïts a
nous paradigmes polítics, econòmics, o socials.
És hora de rellegir amb ulls nous les velles situacions que, potser, abans ens
costava d’entendre, és hora de veure cóm el nostre món, en la seva vesant política,
econòmica i també religiosa, respon i construeix davant la nova situació que
enfronta i què suposa aquesta resposta socialment, què suposa per a la vida dels
més vulnerables. Tornar a mirar al Jesús que s’enfronta a la malaltia, a la incapacitat
i al trastorn ens ha d’inspirar per a respondre davant aquesta situació que, en
aquest cas, ens implica a totes i tots globalment.

Vivim una nova situació però, alhora, ens enfrontem a vells dilemes, no ens
deixem entabanar per la fal·làcia de segons quins discursos, és hora de mirar Jesús i
discernir quina és la resposta del Regne de Déu.
Al vespre li van portar molts endimoniats. Jesús va treure els esperits
malignes només amb la seva paraula, i va curar tots els malalts. Així es va
complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes: Ell va portar les nostres
febleses i prengué damunt seu les nostres malalties (Marc 8, 16-17)

Marta López Ballalta

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Pensem en els que no poden venir per diferents situacions i preguem per ells.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
A part d'atendre a la gent que arriba a la seva porta demanant menjar, roba, una
dutxa, o simplement, una conversa, els de l'equip del "Chiringuito" tenen feina,
molta feina reformant parets, sostres i tot el que calgui, primer per seguretat i
després per comoditat. aquí teniu algunes fotos perquè veieu lo important que és
fer-ho. Recordem-nos d'ells en les nostres pregàries encara més, en aquests
temps tan complicats. Moltes gràcies a tots i a totes i tot l’agraïment de part d'ells

La resposta científica del nostre món ha sigut posar-se a treballar per
aconseguir tant una vacuna com un tractament pel virus, però, què suposarà el seu
descobriment en solidaritat vers els més pobres? On posarem l’esforç? En salvarnos nosaltres mateixos o en oferir sanació a totes i a tots? Cóm construirem
socialment el nostre món? La política s’enfronta a nous reptes, començarem a
classificar les persones, a etiquetar-les segons els nostres interessos econòmics?

CANAL DE YOUTUBE

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/3wj5lA1oRHQ
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

