
Ordre de Culte Diumenge del Bon Pastor 
Dia de la mare 8-5-2022 

Preludi musical 

Benvinguda i pregària 

Himne: Cantem lloances al Senyor (2 CG) 
 Música: Salteri de Ginebra; Lletra: Àngel Cortès 

Crida a la lloança: Salm 23 

Himne: Déu que per sempre s’obri el meu llavi (11 CG) 
 Música: Melodia espanyola; Lletra: Àngel Cortès 

Lectures bíbliques: 
Fets 9, 36-43 

Apocalipsi 7, 9-17 

Himne: A ti, que por tu muerte (105 HC) 
 Música: Melchior Teschner ; Lletra: Christian G. Barth, tr. 

Federico Fliedner 

Proclamació de la Paraula: 
Joan 10, 22-30 

Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 

Resposta a la paraula 

Himne: Abatut sóc com l’ovella (87 CG) 
 Música: Peter Bilhorn; Lletra: Àngel Cortès 

Vida comunitària: 
Ofrenes 

(Interludi) 
Anuncis 

Himne: Astre que jo miro (48 CG) 
 Música: Mina Koch; Lletra: M. E. Vidal 

Benedicció 

Postludi 

 

 

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Esther Raduà 
Lectures: Jordi Pérez 
Diaques: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Església Protestant de Barcelona – Centre  

Nº 1821 de 8 de maig de 2022 

EL BUTLLETÍ  

800 metres 

800 metres és una sèrie documental que tracta sobre els atemptats del 17
d'agost a Barcelona i cambrils on un grup de nois d'origen marroquí van cometre dos
atemptats on van morir 14 persones y 126 van quedar ferides de diversa consideració.
La narrativa de la sèrie és molt serena, però, tot i això, hi ha escenes esgarrifoses,
angoixants i de profund dolor que colpeixen la nostra sensibilitat. 

En el documental es mostren escenes on els joves reclutats per atemptar, es
graven amb els seus mòbils fent broma de les persones que matarien en els
atemptats. El que descol·loca és que uns nois, que presumiblement estaven adaptats
a la vida quotidiana de Ripoll, que havien rebut una educació laica, que
presumiblement havien tingut contacte amb el lliure pensament i el pensament crític,
puguin ser adoctrinats i manipulats de tal manera que puguin arribar a cometre
aquestes atrocitats. Costa d'entendre que uns nois que han tingut, poc o molt, contacte
amb l'Islam, puguin pensar que atemptant contra persones innocents i desconegudes,
estiguin obeint els preceptes de l'Islam. Sorprèn que es creguin que sacrificant la seva
vida en la Gihad , el seu sacrifici es veurà recompensat en el paradís amb una estança
luxosa amb 70 dones verges que estaran a la seva disposició. Em pregunto si per les
dones que moren en les mateixes circumstàncies també tindran 70 homes verges a la
seva disposició. 

Sociòlegs i psicòlegs coincideixen a dir que aquesta generació de joves d'origen
marroquí nascuda a occident i criats sota la cultura i religió islàmica, tenen una crisi
d'identitat perquè, per un costat no s'identifiquen en un país de tradició cristiana on
viuen i, per altre costat, en el seu país d'origen no s'identifiquen amb els costums i la
manera de pensar autòctons. Aquesta crisi d'identitat els fa especialment vulnerables
als missatges extremistes de caràcter islàmic perquè els dóna una identitat. 

Hem de dir rotundament que aquests fets no representen l'Islam. Però
malauradament aquests fets s'inspiren en una manipulació de l'Islam. També En l'edat
mitjana, des d'Europa, es va manipular el missatge cristià per tal de justificar les
croades en terra santa sota el pretext que calia alliberar el sant sepulcre dels infidels
musulmans. I així es van enviar exèrcits d'homes a una guerra que, vist amb la
perspectiva actual, no tenia cap mena de sentit. 

Com pot ser que les religions, que en el seu origen és guiar als seus creients
cap a la pau, l'amor, la concòrdia i el creixement personal, puguin acabar inspirant
guerres i crims? 



 
Abans les societats cristianes vivien sota l'amenaça del càstig diví. Entre el cel i

l'infern. El comportament de les persones venia determinat pel que deia l'Església. Hi
havia una llista de pecats categoritzats per la seva gravetat. D'aquesta manera el
creient no s'havia de preguntar mai si el que feia era correcta. Era l'època on l'Església
pensava pel creient i aquest havia d'obeir sense opció a rèplica. Però amb sorgiment el
protestantisme, l'enfocament va canviar. Ja no hi havia una estructura eclesial que
marqués el que estava bé o com ens havíem de comportar. Cadascú era responsable
de la seva vida davant de Déu. Per això calia sempre analitzar el nostre comportament.
Havia nascut el pensament crític. 

De sempre hi ha hagut un conflicte entre fe i raó. Perquè sovint la raó qüestiona
la nostra fe. La nostra religiositat es fonamenta en una fe que es basa en unes
creences que no es poden provar. Però també la nostra fe es fonamenta en uns
principis d'amor i de bondat. I aquests principis han de ser els eixos que governin la
nostra manera de ser, de fer i de viure. El problema és quan el nostre fanatisme
religiós limita la nostra capacitat de pensar, perquè, una vegada caiem en el pou del
fanatisme, els principis bàsics d'amor i bondat que han de regir la nostra vida es
distorsionen i passen en un segon terme. És llavors que podem ser presos de
manipuladors sense escrúpols que assenyalen els altres com els enemics de la fe. Per
això és tan important el pensament crític, perquè aquest ens obliga a analitzar si som
fidels als principis que han de regir la nostra vida. 

Sovint des de les religions assenyalen al no-creient com l'infidel, però el no-
creient és justament això, un no-creient. L'infidel és el que creu -o diu que creu- però,
en lloc de ser fidel a la paraula del Déu d'amor i del perdó, manipula aquesta paraula
per predicar, portat pel seu propi odi i les seves frustracions, les seves ànsies de
poder. 

La manipulació no només la pateixen les religions, també els filòsofs han estat
objecte de manipulació. El filòsof Friedrich Nietzsche és conegut per ser l'inspirador de
l'Alemanya nazi. La seva germana, una coneguda antisemita i membre del partit nazi
juntament amb Alfred Bäumer, van apropiar-se i manipular la filosofia de Nietzsche fins
a fer creure fins avui dia que el filòsof era antisemita i les seves idees filosòfiques
justificaven el nazisme. Res més lluny de la realitat, avui en dia se sap que no és cert. 

Davant el missatge de qualsevol líder religiós, és responsabilitat nostra analitzar
si aquest s'ajusta als principis fonamentals de la religió, sigui quina sigui aquesta
religió. És molt perillós acceptar qualsevol missatge sense passar-lo pel sedàs del
nostre criteri. 

Davant la barbàrie que en nombroses ocasions han provocat les religions, s'han
fet comentaris molt negatius sobre elles. Inclús s'ha suggerit que caldria prohibir-les. A
mi no m'agraden les prohibicions perquè en una democràcia, el nivell de prohibicions
és directament proporcional al nivell d'immaduresa de la població. Si analitzem la
història, també les idees polítiques han tingut episodis de crims, també el nacionalisme
ha estat font de conflictes, l'anarquisme, el comunisme, el feixisme, inclús el
neoliberalisme té episodis de violència. ¿Cal també prohibir-los? ¿Són les religions
perilloses i perverses? No!, perquè aquestes, en realitat estan per donar un sentit a la
vida emparada en l'àmbit de la fe i un codi moral de convivència per tal de fer d'aquest
món un món més just i més habitable. El problema està quan ens oblidem del per què
de la religió i ens obsessionem en la religió. Com deia el Marc Hernàndez en l'article de

 

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 ha anat cap al "Chiringuito" formatge, llet i tovallons de paper. 
Aquestes son les urgències que tenien i que hem pogut suplir!!!! Tot el seu 
agraïment per la constància i les pregaries. Seguim-los recordant i pregant per la 
feina que fan i que el Senyor els mostri la millor manera d'atendre a la gent que 
passa per allà...de vegades es molt complicat. 
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 

• S’ha cancel·lat l’estudi bíblic del proper dijous 
• La Pastoral de la IEE es celebrarà del 9 al 11 de maig a Los Rubios 
• (Màlaga). 
• El dissabte 14 de maig, de 10-13h, tindrem el proper Taller de la EEC, que 

tindrà com a tema l’Evangeli de Mateu, estarà a càrrec del pastor Víctor 
Hernández. 

• El dissabte 21 de maig, a les 17:30h, tindrem al nostre temple la 
presentació del llibre Luter, d’Antoni Gelonch. Comptarem amb la 
presència de l’autor i amb una parada de llibres per poder adquirir-lo. 

• El divendres 17 de maig tindrem la reunió de pregària de la EEC. Serà a 
les 19:30h, a l’església del Poblenou. 

• Els dies 28 i 29 de maig tindrem la convivència de l’església a Mas Dausà, 
és important que comencem a inscriure’ns, parleu amb l’Alícia Pallàs per 
poder fer una estimació de quants serem. Preus per l'estada i els àpats de 
dissabte i diumenge: 66€ (habitació compartida -81€ (habitació individual), 
54€ (menors de 17 anys),. 35€ (menors de 9 anys). Animeu-vos! 

butlletí, convertim la religió en un fetitxe. I quan convertim la religió en un fetitxe, llavors
apareixen els enemics de la religió. I és en aquest punt on els missatges de líders
religiosos sense escrúpols que prediquen missatges d'odi contra els enemics de la
religió, calen en les persones. I en aquest perill no només estan exposats els joves
immigrants musulmans. 

Per això, el pensament crític és tan important en la nostra fe, perquè cal sempre
preguntar-se si els missatges que rebem d'algú que diu parla en nom de Déu s'ajusta
als principis que fonamenten la nostra fe. El pensament crític ha de ser l'altra crossa
que juntament amb la fe ens ha d'ajudar a caminar per la vida. 

Rubén Pallàs


