Ordre de Culte 4t Diumenge
després de Trinitat 27-6-2021
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 130
Himne: O, canta ànima meva (7 CG)
Música: M. Lyon (Melodia
hebraica); Lletra: Antoni Almudèvar
Lectures bíbliques:
2 Samuel 1, 1.17-27
2 Corintis 8, 7-15
Himne: Entonem eterna lloança (25 CG)
Música: Cançó folklòrica
americana; Lletra: Samuel Vila
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Marc 5,
21-43

-

Participar el 18/09/21 a la
NIT DE LES RELIGIONS

-

Sol·licitar a la FPGF la
quantitat de 1.000€ per ajut
social

-

Fer una aportació de
1.000€ extres a l’EEC al
mes de juny

-

-

Comprar bíblies en català
per vendre o regalar per un
import de 70€
Consell de juliol, es farà per
zoom el diumenge dia 11 a
2/4 de 6 de la tarda.

Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
(Interludi)
Anuncis

Benedicció
Postludi

Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1777 de 27 de juny de 2021

Enderrocant Murs
Una de les accions més mediàtiques del president Donald Trump, va ser la construcció
d'un mur per tota la frontera entre els EUA i Mèxic. Va ser una obra faraònica per evitar que els
forans travessin la frontera per instal·lar-se en els EUA. Trump no volia que en el seu país
entressin forans de diferent cultura i llengua. Calia preservar Amèrica d'aquesta gent.
Davant la diferència, la tendència natural és eliminar-la. La famosa frase que es repeteix
quan hi ha un conflicte entre comunitats és que cal emfatitzar les coses que ens uneixen i
obviar les que ens separen, deixant entendre que les diferències ens separen i les coincidències
ens uneixen. En el fons la frase deixa entreveure que cal anar cap a una comunitat uniforme. És
cert que tots ens sentim més còmodes amb comunitats uniformes. Les classes dirigents dels
països prefereixen la uniformitat a la diversitat perquè amb la uniformitat és més fàcil de
governar que en la diversitat. Però la paraula uniforme no deixa de recordar-me a l’ exèrcits,
on els seus membres vesteixen igual, viuen igual, i m'atreviria a dir que pensen igual. Totes les
societats des de l'antiguitat han actuat de la mateixa manera, eliminar la diferència.
Avui en dia, en alguns països governats per governs musulmans, les esglésies cristianes
són perseguides sistemàticament perquè representen una diferència. Això ens escandalitza.
Però cal recordar que els cristians hem actuat d'aquesta mateixa manera en l'antiguitat. Les
diferències religioses són una de les causes de conflicte més freqüents i violentes.

Pregària
Himne: Vull estimar-vos, Senyor (39 CG)
Música: Thomas Hastings;
Lletra: Benjamí Planes

EL BUTLLETÍ

ACORDS DEL CONSELL

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: David melenchón
Lectures: Lídia Castell
Diaca: Anna Plantada i Marta Huch
Butlletí: Rubén Pallàs
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Carrer dels Tallers, 26 – 08001 Barcelona – Tel. 93-318.97.98
Correu electrònic: elbutlletitallers@gmail.com - web: www.esglesiatallers.org
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En el món occidental i democràtic han sorgit les societats tolerants. Un gran pas! Hem
passat d'intentar eliminar les diferències a tolerar-les. Nosaltres ens sentim orgullosos de ser
una societat oberta que tolera que la gent no sigui com nosaltres. Però ben mirat, afirmar que
la nostra societat és tolerant envers les diferències culturals, religioses, de raça, d'origen o de
gènere és parlar de mínims, perquè passar de la intolerància a la tolerància és passar de no
acceptar les comunitats diferents de nosaltres a acceptar que convisquin amb nosaltres. Res
més.
No m'agrada el concepte de tolerància perquè aquest concepte no situa en el mateix
pla d'igualtat a les comunitats sinó que la tolerància va associada a una posició de superioritat,
de magnanimitat, de propietaris i d'inquilins, dels d'aquí i dels de fora, dels normals i els
anormals. D'alguna manera donem als altres el dret a ser o a existir. Penso que hem d'anar més
enllà de la tolerància per arribar al respecte. La nostra societat ha de passar de ser tolerant, ha
de ser respectuosa. El respecte tracta d'igual a igual a qui és diferent, no hi ha jerarquies, ni
superioritats. Només hi ha una norma: el respecte.

Una de les diferències entre la tolerància i el respecte és que la tolerància conviu entre
la ignorància i la indiferència mútua i, per contra el respecte conviu entre el coneixement i el
reconeixement mutu. Això és el que manca en la nostra societat, que ens reconeguem en la
diferència. Que la diferència no sigui un mur entre comunitats sinó un enriquiment mutu,
sabent que la uniformitat ens porta a l'esterilitat i la diferència a la fertilitat i a la possibilitat de
poder veure les coses des d'una altra perspectiva que sempre ens enriquirà.
La famosa reconquesta d'Espanya va acabar amb l'expulsió dels jueus i musulmans de la
península. Els que no van voler abandonar la seva casa es van veure obligats a la conversió al
cristianisme. Tot estava pensat per construir un país d'un sol Déu, d'una sola llengua i d'un sol
rei. De vegades quan es parla d'igualtat es vol dir uniformitat. Pels governants, és més fàcil
gestionar un país uniforme que un país amb diverses comunitats diferenciades. Cal tenir en
compte que la uniformitat genera seguretat i la diferència genera recels i pors.
Darrere la construcció de murs entre comunitats hi ha la por. La por és una emoció que
ens paralitza i no ens deixa endinsar en el desconegut o no ens deixa anar més enllà del nostre
espai. El racisme, les discriminacions, inclús m'atreviria a dir que el masclisme, són
manifestacions de la por perquè als nens se’ls educa perquè no mostrin mai les seves debilitats
ni les seves pors, sempre s’han de mostrar forts, donar la culpa als altres del propi fracàs també
és una debilitat i sobretot una nena no pot ser mai superior a un nen, si aquest no vol ser burla
dels seus companys. No és estrany doncs que la societat sigui masclista perquè en el fons el
masclisme és una protecció contra les dones. La diferència genera por. El rebuig a tot el que no
és com jo, té l'arrel en la por.
Tancar-se entre els teus i aïllar-se dels qui no són com jo és una manifestació de la por.
Jesús no es tanca dins d'una sinagoga. Jesús no té por d'endinsar-se amb els qui no són de la
seva religió. Si ens fixem en el Crist, veurem que mai va voler construir murs entre els jueus i
els altres. Aquest Crist nascut de jueus, llinatge de David, menja i beu amb publicans i
pecadors, es fa amb recaptador d'impostos, parla amb una dona samaritana. Per contra refusa
els purs, els qui no es barregen amb els altres, els qui paguen el delma de la menta, del fonoll i
del comí, però abandonen les coses més fonamentals de la llei: la justícia, l'amor i la fidelitat.
Refusa els qui construeixen murs entre comunitats. Jesús va ser molt valent en obrir-se als
altres perquè barrejar-se amb els altres sempre és un risc. Davant la política de segregació
racial de Sud-àfrica o dels EUA dels anys cinquanta, m'agrada recordar el monòleg de la
pel·lícula "endevina qui ve a sopar aquesta nit". Davant la conflictiva situació d’una filla que es
vol casar amb un home negre el pare diu: "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 la resta de la vostra vida. Però heu d'ignorar aquests pobres diables
o compadir-los perquè són esclaus dels seus prejudicis, fanatismes, cecs odis i estúpides pors".
Cal ser molt valent per enderrocar murs, cal ser molt fort per trencar barreres. Per tant,
benvingudes les diferències que fan que la nostra societat sigui més rica i més oberta.
Benvinguts els valents que trenquen les seves pors i prejudicis per acostar-se al qui no és com
nosaltres. Benvingudes les religions que enderroquen murs, que fan ponts entre comunitats,
que s'acosten als qui no són com nosaltres per conèixer-los, per respectar-los i no es limiten a
una trista i solitària tolerància.
Us he de confessar una cosa. Jo, que sóc cristià, que formo part d'una comunitat
cristiana, sóc molt crític amb les religions. Perquè la història ens ha demostrat i ens demostra
que les religions han construït murs entre comunitats, han intentat destruir i intenten destruir
comunitats religioses, adoctrinen persones per rebutjar comunitats que no professen la

mateixa fe. Hi ha hagut, hi ha i hi haurà guerres de religió. I el més trist és que els preceptes de
totes les religions és evitar construir murs, evitar rebutjar al qui no és com nosaltres.
Per això m’agraden les comunitats obertes al món, que respecten a qui és diferent ja
sigui per raons religioses, de raça, de gènere, d’origen o de qualsevol diferència. M’agraden
aquestes comunitats perquè tenen la ment oberta i són capaces de qüestionar-ho tot i
debatre-ho tot, encara que puguin patir l’inconvenient de poder ser rebutjades pels qui es
diuen purs. Una puresa que només els porta a construir murs.
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 llet i formatge. Sempre contents i agraïts per poder
ajudar. Segueixen tenint molta gent que truca a la seva porta demanant menjar, una
dutxa, roba per canviar-se o senzillament una xerradeta i un somriure. No ens oblidem de
pregar per ells..

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/0nUB-vVJ3P0
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

Agenda

-

Pel proper sínode de la IEE, que es realitzarà a Màlaga, del 29 d’octubre a l’1 de
novembre, l’EEC està organitzant un viatge conjunt en avió (sortida des de Barcelona).
Si voleu aprofitar l’oportunitat i viatjar en grup heu de passar les vostres dades a la
nostra pastora, es necessita: Nom complet (el que hi hagi al DNI o passaport), còpia
del DNI i data de naixement. El preu del vol el tindrem quan hàgim tancat les
inscripcions (dependrà del número de viatgers). La data límit és el 30 de juny.

-

El proper dia 1 de juliol, dijous, a les 19'30h, l’ACAT s’ unirà a la pregària de Vespres
de la comunitat benedictina del Monestir de St. Pere de les Puelles, c/Anglí 55. És la
darrera pregària ecumènica del curs. En aquesta ocasió, prop del dia 26 de juny, Dia
Internacional contra la tortura, pregarem especialment pels torturats i pels
torturadors. Hi sou tots convidats!

