Ordre de Culte 7è Diumenge de Pentecosta 24-7-2022

EL BUTLLETÍ

Preludi musical
Benvinguda i pregària
Himne: Senyor, guardo un desig (55 CG)
Mú sica: William H. Doane; Lletra: Antoni Almudè var

Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1833 del 24 de juliol de 2022

Crida a la lloança: Salm 85
Himne: Qui deixa que sols Déu disposi
Mú sica: Georg Neumark; Lletra: M. E. Vidal
Lectures bíbliques:
Osees 1, 2-9 – 2, 1
Colossencs 2, 6-15
Himne: Cristo mi alegría (326 CG)
Mú sica: Johann Crü ger, arm. J. S. Bach;
Lletra: Joahnn Frank, tr. Federico Fliedner
Proclamació de la Paraula:
Lluc 11, 1-13
Pregà ria per la il·luminació
Interludi Musical
Resposta a la Paraula
Vida comunitària:
Ofrena (Interludi)
Anuncis
Himne: Mon cor joiós, ple d’esperança (71 CG)
Mú sica: Cé sar Malan; Lletra: M. E. Vidal
Benedicció
Litúrgia: Marta López Ballaltat
Proclamació de la Paraula: Judit Pallàs Capó
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès i Jordi Vera
Lectures: Joan Turón
Diaques: Esther Rión i Joan Salvador - Butlletí: Rubén Pallàs
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El valor d’una vida
Darrerament, s'ha fet famós el concepte de bombolla com un fenomen econòmic. La
bombolla econòmica és un fenomen especulatiu que consisteix en l'increment
desproporcionat d'un actiu o producte de manera que el seu preu s'allunya del seu
valor real com si no hi hagués límit. Finalment, algú posa seny sobre el preu real
d'actiu i provoca una caiguda considerable del valor, provocant la ruïna dels seus
inversors. La darrera bombolla és la relacionada amb les criptomònades. No sé com
funcionen aquestes monedes digitals, però darrere d'elles hi ha la intenció de fer-se ric
especulant amb aquest valor. Les darreres notícies donen certes mostes d'alarma per
la gent que hagi apostat per aquestes monedes.
Però al llarg de la recent història econòmica hi ha hagut nombres bombolles
econòmiques. Recordem amb dolor la crisi financera provocada per les hipoteques
subprime. Recordem també la bombolla de les tecnològiques, el valor de les quals va
créixer fins que va fer el crack. I parlant de cracks, tots recordem el crack del 29 que va
provocar una recessió enorme.
Les bombolles reflecteixen el desig d'enriquir-se de manera fàcil i ràpida. Altres
maneres d'enriquir-se de manera fàcil i ràpida va ser el colonialisme europeu. Sota el
mantell de la civilització i de posseir la religió vertadera es va sotmetre nacions
senceres.
A diferència de les bombolles especulatives econòmiques que inflacionen el valor real
de les coses, hi ha l'altra cara de la moneda, la d'abaratir el valor de les coses i de les
persones. Durant els segles XVI, XIX i XX, Europa es va dedicar al colonialisme. Es va
anar annexionant per la força militar territoris d'altres continents. Això va permetre
obtenir mà d'obra barata i poder espoliar els recursos naturals del territori. Des
d'Europa es justificava el colonialisme adduint que Europa tenia una missió
civilitzadora i evangelitzadora considerant-se els únics civilitzats, i la resta era
considerat incivilitzat i salvatge. Aquesta ideologia va generar un sentiment de
superioritat respecte a les altres ètnies fins al punt que la vida d'un europeu era molt
més valuosa que la vida d'un natiu. Més tard arribaria l'esclavitud a Amèrica. És
evident que el cristianisme no pot admetre l'esclavitud en cap concepte. Però els
religiosos d'aquells temps van distorsionar el cristianisme de tal manera que
justificaven l'esclavitud sempre que fossin d'una altra raça. També van aparèixer llibre
de caràcter científic que demostrava una superioritat de la raça blanca envers la raça
negra.

El segon article dels drets humans diu que totes les persones som iguals. Generalitzar
sempre s'incorre en falsedats, però aquesta generalització és possiblement és l'única
generalització acceptable. Així i tot, des de la més profunda antiguitat, aquesta
generalització ha estat desmentida. El món occidental (Europa i Amèrica blanca) ha
estat sempre etnocèntric. El valor de la vida d'una persona de raça blanca no té el
mateix valor que la de la resta d'ètnies. Compareu el seguiment dels atemptats
islamistes perpetrats al món occidental i el seguiment dels atemptats fet fora d'Europa.
O compareu el seguiment que es fan dels atemptats fets fora d'Europa, però que
afecten ciutadans europeus, dels que no afecten ciutadans europeus. El seguiment és
força diferent. La diferència de tracte que dispensa la policia d'alguns estats d'Amèrica
als afroamericans dels euroamericans és deplorable.
El fet més recent que ha demostrat que la vida d'una persona blanca europea i la d'una
persona negra africana no tenen el mateix valor ha estat la matança ocorreguda a
Melilla el 24 de juny passat on van morir 23 persones subsaharianes a mans de
policies marroquins i espanyols. Torno a repetir, 23 persones negres subsaharianes
que buscaven un futur a Europa van ser mortes per policies marroquins i espanyols.
En un acte de cinisme sense precedents, el president Sánchez va elogiar l'actitud de
totes dues policies. Puc arribar a entendre –que no a acceptar- que el president
Sánchez estava obligat pel seu càrrec a fer aquestes declaracions, però la poca
bel·ligerància de l’oposició i la poca repercussió que ha tingut en els mitjans de
comunicació és totalment inacceptable i ens fa a tots còmplices i responsables. ¿És
possible que després d'una matança de 23 persones no hi hagi una investigació? Ens
omplim la boca dels drets humans però a l'hora de la veritat només els reclamem per
nosaltres. ¿Quins són els valors que estem transmetent als nostres fills? Doncs no!
Això és inacceptable. A mi m'han ensenyat que tota vida humana és sagrada, que no
hi ha éssers humans superiors i inferiors. Hem espoliat, hem esclavitzat, hem explotat i
hem contaminat el planeta fins al punt que la població africana ha de fugir dels seus
pobles perquè el canvi climàtic els està perjudicant la seva agricultura. Però no els
volem amb nosaltres. ¿Passarem comptes per les destrosses mediambientals que
hem provocat al tercer món? ¿passarem comptes per tots els recursos naturals que
hem espoliat? ¿passarem comptes per l'explotació, de vegades infantil, que han patit
per part nostra? Però no! No tenen dret a reclamar res, ni tan sols el dret a ser
considerat una persona amb tots els drets.

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Dimarts passat el nostre estimat germà Ramon Vagué va passar a la
presència del Senyor. Membre compromès de la nostra congregació, el
trobarem a faltar. Tinguem presents la seva dona i tota la família.
També adrecem les nostres oracions pels germans que tenen
problemes de salut i per les persones que en tenen cura. Que el
Senyor els acompanyi cap a una presta recuperació.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana hem pogut tornar a ajudar a omplir les prestatgeries
del "Chiringuito" amb formatge, llet i margarina. També anem recollint
per ells roba d'estiu de dona i d'home que necessiten, sobretot, per la
seva botigueta. La venen a molt bon preu i és una importantíssima font
d'ingressos per ells. Us animem a fer una mica de tria d'armari per si hi
podem contribuir. El mes d'agost tindran tancat el menjador, però,
segur que quan arribi setembre necessitaran de tot. Per tant no podem
defallir a l'hora d'anar guardant per ells. Per tant, si us plau, seguim
pregant per ells i per aquesta tasca tan complicada que fan al Raval.
Gràcies a tots/es

He trobat a faltar moltes veus denunciant aquesta massacre. On són els defensors
dels drets humans per defensar també el dret a la vida dels subsaharians negres?

CANAL DE YOUTUBE

Però és igual. L'endemà ens llevarem com sempre, repatriaran els 23 cossos perquè
tinguin sepultura en el seus països d'origen o seran enterrats directament a la fossa
comuna. A qui l'importa? Cap polític voldrà treure rèdit electoral perquè la qüestió més
important és que la integritat territorial ha estat ben defensada i ja sabem que la
integritat territorial és més valuosa que la de 23 negres subsaharians que buscaven un
futur millor.

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00
https://youtu.be/9KYShgpDkls

Rubén Pallàs

