
Ordre de Culte 
5è diumenge de Quaresma 3-4-2022 

Preludi musical 

Benvinguda i pregària 

Himne: Al Pare Omnipotent (15 CG) 
 Música: Henry Carey; Lletra: Benjamí Planes  

Crida a la lloança: Salm 126 

Himne: O, Senyor, que sou al cel (33 CG) 
 Música: C. M. Von Weber; Lletra: Àngel Cortès 

Lectures bíbliques: 
Isaïes 43, 16-21 

Filipencs 3, 4b-14 

Himne: No ya he de gloriarme (370 HC) 
Música: Compositor desconegut ; Lletra: José M. de Mora 

Proclamació de la Paraula: 
Joan 12, 1-8 

Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 

Resposta a la paraula 

Sant Sopar 

Himne: Un bell jorn, ple d’esperança (40 CG) 
 Música: C. M. von Weber; Lletra: Benjamí Planes 

Vida comunitària: 

Ofrenes 
(Interludi) 

Anuncis 

Himne: Déu fins aquí m’ha anat portant (44 CG) 
 Música: Witemberg 1523; Lletra: M. E. Vidal 

Benedicció 

Postludi 

 Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: David Melenchón 
Lectures: Jordi Pérez 
Diaques: Esther Rión i Joan Salvador 

Sant Sopar: Lluïsa Braña i Esther Rión 

Butlletí: Rubén Pallàs 
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Església Protestant de Barcelona – Centre  

Nº 1817 de 3 d’abril de 2022 

EL BUTLLETÍ  

GUERRA 

Estic totalment consternat. Creia que la guerra dels Balcans seria la darrera
guerra que hi hauria a Europa. M'he equivocat. Un personatge que ha acumulat un
poder absolut, que ha aniquilat l'oposició i que ha utilitzat les tècniques pròpies del
nazisme, ha declarat la guerra. Com podeu sospitar, de geopolítica no hi entenc gaire.
No sé realment els motius que han portat a declarar la guerra. Però estic segur que el
poble no volia la guerra ni la necessitava. No sé com acabarà aquesta guerra, però el
que està clar és que deixarà profundes ferides entre els dos països i caldrà temps i
esforços perquè cicatritzin. 

Clamem pel fi de la violència. Aquest patiment que un personatge a decidit
iniciar, confronta les nostres conviccions d'antiviolència. En el govern del nostre país
hi ha hagut una desavinença. Per un costat una part del govern vol enviar armes per
tal de reforçar el poder militar del país agredit. Per altre costat, hi ha una part del
govern que es declara pacifista i no vol enviar armes perquè creu que el camí de
nodrir d'armes a una part de les parts enfrontades no resoldrà el problema i, per tant,
no vol ser responsable d'un bany de sang en un conflicte armat. Mentrestant assistim
impotents al sofriment i a les morts de civils i soldats, i un no deixa de preguntar-se
per què. 

Però les coses no són tan senzilles. Si enviem armes estem participant en el
conflicte per acció i, per tant, som responsable del vessament de sang. Si ens
declarem pacifistes estem participant en el conflicte per omissió i, en conseqüència,
deixem que la població innocent sigui víctima de crims de guerra. La pregunta és
clara, però la resposta no és fàcil, ¿és lícit utilitzar la violència quan som agredits per
la força de les armes? 

Molts pensadors, religiosos i filòsof han reflexionat sobre aquest tema. ¿Hi ha
situacions en la que podem considerar que la guerra és justa? 

El primer que la va definir el concepte de guerra justa va ser Agustí d'Hipona.
Posteriorment, ha esmenat i redefinit diverses vegades fins a l'actualitat. Actualment,
les condicions d'una guerra justa són: 

L'autodefensa 
La intervenció humanitària 

Els objectius d'una guerra justa són: 



 
1) L'objectiu explícit d'una contesa amb justificació moral ha de ser la pau

duradora entre els pobles; 
2) els pobles ben ordenats no lluiten entre si; 
3) la població civil del poble enemic, inclosos els soldats, no són

responsables de la guerra; 
4) cal respectar els drets humans dels enemics; 
5) cal comunicar al poble enemic que l'objectiu de la guerra és la pau i

una relació de cooperació futura; 
6) els càlculs d'eficiència, realitzats en termes de la relació entre els

mitjans i els fins, han de circumscriure's a les condicions de moralitat
establertes en els principis anteriors. 

En contraposició al concepte de guerra justa va sorgir el pacifisme. Aquest
s'oposa a qualsevol mena de violència per resoldre qualsevol conflicte bèl·lic. 

El 9 de juliol de 1955 es va presentar el document Russell – Einstein que explica
els desastres que pot comportar actualment una guerra. Les armes de destrucció
massiva (siguin nuclears, químiques o bacteriològiques) poden comportar una
aniquilació de la humanitat. Però en aquest document no es parla de la immoralitat
de la guerra, ni de les causes de la guerra. Es parla de no resoldre els conflictes de
manera violenta. ¿No obstant això, creieu realment que dos països sabran resoldre les
seves diferències pacíficament? 

Com cristians el concepte de guerra justa se'ns fa difícil de defensar. Tota
violència ha de ser condemnada. Així i tot, la vida no està formada de blancs i negres.
Malauradament, els tons grisos són els que predominen i es fa molt difícil determinar
on està el bé. Els motius d'una guerra no sempre són els que s'expliquen, darrere hi
ha sovint interessos ocults que desconeixem. El fet és que la guerra és un negoci i
davant d'un conflicte armat cal preguntar-se, ¿a qui beneficia? I no sempre són els
països en conflicte. 

El moviment pacifista és un moviment encomiable. El "no a la guerra" és un
eslògan que tothom hauria de subscriure, però és molt fàcil ser pacifista de saló quan
el conflicte està a 3.000 quilòmetres i no tens gent estimada que pateix les
conseqüències de la guerra. Tanmateix, quan el conflicte t'afecta directament, les
teves conviccions pacifistes s'esvaeixen com la boira matutina quan surt el sol.
A Dietrich Bonhoeffer se li atribueix haver participat en un atemptat contra Hitler. Un
dels teòlegs més lúcids del segle XX va pensar que tacar-se les mans de sang era millor
que no fer res i assistir impotent al vessament de sang. 

Però diguem-ho clar, no hi ha una guerra justa. Per molts arguments que
tinguem, res justifica donar suport a una guerra. No obstant això, tampoc n'hi ha prou
en un moviment pacifista, no n'hi ha prou amb el clam dels qui demanen que els
conflictes es resolguin sense violència. 

Els Romans deien, "Si vols la pau prepara la guerra". No estic d'acord amb
aquesta frase, perquè la pau és una cosa molt diferent de la manca d'hostilitats.
Recordo que en l'època de Franco es deia que aquesta va ser una època de pau, però
era una pau fictícia perquè aquesta estava induïda per la por. En contraposició a la
frase dels romans, jo prefereixo dir: si no vols la guerra prepara la pau. 

Per lluitar contra la guerra no només ens calen pacifistes que cridin: No a la

 

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 
Poques, molt poques vegades he de dir al Wolfgang del "Chiringuito de Dios" que 

no puc fer compra per ells. Aquesta setmana ha passat, peró, la seva resposta ha 

sigut, "sempre esteu pendents i cuideu de nosaltres", "Déu, proveirà”. Esperem 

poder fer compra la setmana vinent i donem moltes gràcies a Déu perquè sempre 

posa solucions, no els oblidem ,si us plau, en les nostres oracions. 

CANAL DE YOUTUBE  
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00 

https://youtu.be/ks7KU57-Y-E  

AGENDA 

• Estudis bíblics, els dijous a les 19h. 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL 
Desprès de l’assemblea i el consell següent, els càrrecs per el 2022 son: 

• Presidència: Anna Guinot 

• Secretaria: Alícia Pallàs 

• Secretaria d’actes: Anna Plantada 

• Comptabilitat: Sergi Diaz 

• Tresoreria: Joel Cortés 

 

 

guerra. Ens calen constructors de pau, ens cal gent que lluitin i treballin per la pau,
que s'impliqui en la resolució del conflicte. Ens calen pacificadors que lluitin per la pau
vertadera. I aquesta pau no es limita a la fi de les hostilitats, aquesta pau és un estat
en el qual s'arriba a través de la justícia i la reconciliació. I això passa perquè que
tothom tingui dret a una vida digna i tothom tingui dret al perdó. 

Com deia Jesús: "Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills
seus!"(Mt 5,9). 

Rubén Pallàs


