Ordre de Culte Diumenge de rams 28-3-2021

Preludi musical
Benvinguda i pregària

EL BUTLLETÍ
Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1764 del 28 de Març de 2021

Crida a la lloança: Salm 118, 1-2.19-29
Himne: Obriu la porta i el port (29 CG)
Música: Georg Weissel; Lletra: M. E. Vidal
Lectures bíbliques:
Zacaries 9, 8-11
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Marc 11, 1-11
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària
Anuncis
Himne: Jo crec en vós, bon Déu (67 CG)
Música: L. Mason
Benedicció
Postludi

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Lídia Castell
Diaca: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés
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

Diumenge de Rams
De petit em fascinava veure els nens i les nenes agitant les
palmes i els palmons el diumenge de rams tot entrant a l'església.
M'ho mirava encuriosit perquè la nostra església no ho celebra
d'aquesta manera. No va ser fins més tard que vaig saber que les
palmes i els palmons representaven l'entrada de Jesús a Jerusalem
muntat en un pollí, mentre la multitud l'aclamava tot cridant
"Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor, el rei d'Israel!"
També recordo de petit les processons de Setmana Santa que
es veien per la televisió. Era una televisió en blanc i negre que feia
més tètrica la posada en escena de les representacions. La visió dels
"Nazarenos", aquests personatges encaputxats amb una caputxa
cònica em pertorbava; les cares tapades sempre pertorben.
La setmana Santa és el contrast entre una entrada gloriosa a
Jerusalem i un desenllaç tràgic on Jesús serà crucificat. I en l'impàs
trobem una multitud que, manipulada pel poder polític i religiós,
passa d'aclamar Jesús com a Rei d'Israel a demanar la seva
crucificació. És el relat de com el poder és capaç de manipular la
massa per tal mantenir el seu statu quo i eliminar qualsevol enemic
que pugui amenaçar el seu poder.
Manipular les masses sempre ha estat un recurs utilitzat pels
líders o pel poder per tal de tenir una posició de força per assolir els
seus objectius. Sempre hi ha forces més o menys visibles o més o
menys a l'ombra que han ordit tota mena de conxorxes, calúmnies

o falsedats per tal de mantenir el poder. Un exemple recent ha estat
l'assalt al capitoli dels EUA. La massa va ser catapultada cap al
capitoli esperonada pel president Trump que acusava a tort i a dret
de frau electoral. La multitud fanàtica va creure el que volia sentir. Va
ser una trista imatge de com és de fàcil manipular la multitud. Avui en
dia, que tothom té accés a la informació, paradoxalment, el perill de
manipulació de masses és més viu que mai, per com n’és de fàcil
difondre una informació que la massa vol creure.
Anar contra la massa és perillós, perquè la massa és totalment
intolerant a la diferència. Qui planteja una discrepància és vilipendiat,
insultat, maltractat i sense dret a un judici just. L’apòstol Pere ho
sabia, i va negar Jesús tres cops. Per això no m'agraden les masses
perquè formar part de la massa és acceptar el pensament únic i
acceptar el líder sense qüestionar-lo. És en les masses que germina el
fanatisme. Perquè el fanatisme és la renúncia a pensar.
Cal fugir dels líders que es presenten com salvadors del món, el
vertader líder és el que es posa al servei dels altres, el que et fa
créixer al seu costat i no et fa ombra, el vertader líder és com un bon
mestre, que no t'imposa el camí a seguir sinó que t'acompanya en el
camí que tu has de fer. El vertader líder és el mestre que no pretén
imposar-te la seva veritat sinó que t'empeny a qüestionar les veritats
que t'ha ensenyat. El vertader líder és aquell que t'empeny a
qüestionar-te les teves veritats i contrastar-les amb les dels altres;
algunes vegades sortiràs derrotat, d'altres hauràs vençut, però
sempre haurà guanyat la veritat. El vertader líder és el que posa les
persones per sobre de les idees.
Hi ha una dita que diu “vox populi, vox Deo”. És una frase que
no m’agrada perquè posa en nom de Déu afirmacions que no tenen
per què ser de Déu. Cal recordar que els alemanys van votar l’any
1933 a Adolf Hitler. Dir que la veu del poble en aquella ocasió era la
veu de Déu, és delirant. Les masses tenen tendència a la uniformitat,
al pensament únic, a la ideologia totalitària. Georges Brassens en la
seva cançó “la mala reputació cantava:

En mi pueblo sin pretensión,
Tengo mala reputación.
Que haga lo que haga es igual
Todo lo consideran mal.
Yo no pienso pues hacer ningún daño
Queriendo vivir fuera del rebaño.
No a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
No a la gente no gusta que
Uno tenga su propia fe
Todos, todos me miran mal
Salvo los ciegos: es natural
No em sento còmode participant en les manifestacions
multitudinàries. Pensar que tothom pensa el mateix em dóna
vertigen. El pensament únic esterilitza la nostra capacitat de raonar
i d’evolucionar en el pensament. En la discrepància està la riquesa
del pensament. Per això agraeixo els dissidents perquè ells no són
la font del conflicte sinó que són la font de la moderació i de
l’equilibri.
Però, si cal diversitat en el pensament, en les nostres actituds
hem de ser uniformes. Vivim en un país on es parla molt de
tolerància, però la paraula tolerància no m’agrada perquè parlar de
tolerància és com donar permís a existir. Prefereixo parlar de
respecte, perquè parlar de respecte és posar al mateix nivell la teva
manera de ser i de pensar amb la manera de ser i de pensar de
l’altre.
Hem de fugir de les ideologies totalitàries perquè aquestes
exigeixen la nostra adhesió sense reserves. Aquest mes de març ha
estat la setmana de la dona. Hem sentit programes, entrevistes on
el col·lectiu feminista s’expressava. La pressió de l’entorn a

acceptar els seus postulats és tan forta, que donem per bo qualsevol
afirmació del col·lectiu feminista pel sol fet de venir d’aquest
col·lectiu, i no pensem a qüestionar-lo per por de ser considerat
masclista. En aquests moments és possible que el lector estigui
aixecant la cella pensant: que està dient en Rubén. Però només dic
que qualsevol missatge, vingui d’on vingui, del col·lectiu feminista,
de qualsevol partit, de la plataforma pro desnonaments, de
qualsevol ONG, de la Conferència Episcopal o de qualsevol líder
religiós, l’hem de qüestionar sempre si no ens volem convertir en
una part de la massa simple, totalitària, binària i intolerant.
Una de les coses que he après del cristianisme és a no caure en
el parany del totalitarisme ideològic. El cristianisme és un gran tresor
perquè no imposa una manera de pensar, malgrat que sovint, les
elits religioses han caigut en la temptació de controlar el pensament
del creient. El cristianisme tracta el creient respectant la seva
llibertat de viure i sentir, només exigeix viure amb amor i llibertat.
És el nostre deure estar atents a no convertir el nostre
cristianisme en una ideologia totalitària si no volem un altre cop,
parafrasejant el títol de la novel·la de Nikos Kazantzakis, “El Crist de
nou crucificat”.
»Però vosaltres no us feu dir "rabí", perquè de mestre només
en teniu un, i tots vosaltres sou germans; ni doneu a ningú el nom de
"pare" aquí a la terra, perquè de pare només en teniu un, que és el
del cel; ni us feu dir "guies", perquè de guia només en teniu un, que
és el Crist. El més important d'entre vosaltres, que es faci el vostre
servidor. El qui s'enalteixi serà humiliat, però el qui s'humiliï serà
enaltit. » (Mt. 23, 8-12).
Que tingueu un bon diumenge de Rams.
Rubén Pallàs

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
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 hem comprat pel "Chiringuito", llet. No he pogut preguntar que
més necessitaven perquè estem amb la guardiola gairebé buida. Estem en temps
complicats i fem el que podem. Si Déu vol, la setmana que ve tornarem a
preguntar i segur que podrem ajudar amb la generositat de sempre. Seguim
pregant per tanta necessitat.

ESTUDI BÍBLIC
Tots els dijous, a les 19h, tenim l’estudi bíblic a través de Zoom. L’enllaç per a
connectar-se és:
https://zoom.us/j/93655948794?pwd=QUU4SnlyQWpWSHRDNGdpd3Npam00dz
09
Però aquest dijous, en ser Dijous Sant no tindrem estudi.

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/HU6LPxRT9WY
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

CULTES DE SETMANA SANTA

Dijous sant, 1 d’abril culte unit IEE i divendres sant, 2 d’abril, culte unit de la EEC,
tots dos on-line. Us farem arribar els enllaços per poder seguir-los tots i totes
junts. Culte de Resurrecció, presencial a la nostra comunitat, amb Sant Sopar.

