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A QUÈ DEDIQUEM LA
NOSTRA VIDA DIÀRIA
EDITORIAL

E

ns hem fet algun propòsit concret
aquest any? És possible que així hagi
estat i en aquest cas concret, hauríem de començar a pensar si ho estem complint. Ja sabem que normalment de
problemes no en falten a tot arreu i a tothom.
Nosaltres no som una excepció i ara és el moment d’aturar-nos i preguntar-nos què és el
que estem fent i a què dediquem normalment
la nostra vida.
Com a cristians que som és segur que de reunir-nos en comunitat sí que ho estarem fent.
D’això en saben molt, a vegades pensem que
potser una mica massa i tot. Però ara crec que
és el moment concret de preguntar-nos què
és el que en sortirà de tot plegat. I crec que
és molt interessant que ens aturem una mica
i que pensem en la nostra vida espiritual, que
no tot ha de ser el pensar en els problemes de
cada dia. Que són molt importants, naturalment. Però i la nostra vida espiritual?, pensem
si vol dir apropar-nos més a Déu.

Estem en bona sintonia amb la vida espiritual?
Dediquem un temps personal de cada dia a
pensar-hi? Ja sabem que la vida diària porta
els seus problemes i que molt sovint no són
petits. Però que mai ens facin apartar del deure de ser fidels espiritualment. Que l’aspecte
material no ens faci oblidar l’espiritual. És molt
difícil dedicar diàriament un temps a la vida de
l’esperit? És important que sovint fem un resum del dia i pensem a què l’hem dedicat. Què
hem fet? A què ens hem dedicat? I vegem si
tot plegat ens ha apropat a Déu, ja que un dia,
no sabem si molt llunyà o no, però segur que
ens haurem de presentar a la seva presència. I
què direm?. Que cada u intenti respondre personalment.
És un assumpte prou important saber a què
dediquem la nostra vida diària. Els dies, els
mesos, els anys van passant ràpidament, sense que hi hagi aturador. I bé val la pena dedicar-nos a pensar-hi. Què hem fet, què hem dit
avui? I aquest és un afer ben personal.

Música

Benjamí Planes

Humor
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LLUM DE NIT
per Noemí Cortès

El nombre de persones acollides oscil·la entre 38 i
40 persones, tot i que la demanda és molt alta i no
es pot acollir tothom. La gent que acollim, en general, és tranquil·la, molts es passen hores i hores
al carrer sense fer res, i a la nit aquí estan calents
i dormen sota sostre, en un ambient relaxat i segur ja que no deixem que entri ningú ni drogat ni
begut, i si algú causa un aldarull se’l fa fora. També es comprometen signant un full de compromís
amb els seus drets i obligacions, com també ho fa
cadascuna de les persones voluntàries de Llum de
Nit. S’ha format als voluntaris amb l’ajut de “Sumando” d’Àgape i s’han fet moltes reunions per a
ser un equip compacte i preparat.

“Llum de nit” és una iniciativa d’acollida de persones sense sostre durant els dies més freds de l’any
que duen a terme les dues esglésies que ens reunim a l’església evangèlica de Gràcia: l’Assemblea
de Germans del carrer Terol 22 i el Lokal, amb la
participació i col·laboració de molts voluntaris de
diverses esglésies de Barcelona.
En aquests dies volem oferir un ambient acollidor i familiar, i donar escalfor en tots els aspectes,
tant des del punt de vista material com humà. Els
dies són freds, curts i sovint buits, i com a creients
tenim molt a oferir si seguim l’exemple de Jesús.
Les nostres vides són testimoni de l’amor de Déu, i
aquesta és una manera molt pràctica de fer-lo sentir i mostrar-lo als altres.
Tenim clar que no som un alberg, som una església
que acollim persones sense sostre en una situació
de màxima necessitat com és el cas del fred, i per
aquest motiu tenim data d’inici i de finalització: enguany, del 13 de gener al 28 de març.
Així, cada nit d’hivern, obrim les portes per acollir
persones que dormen al carrer. I per segon any
consecutiu “Llum de Nit” -que va començar l’hivern
passat coincidint amb el 150è aniversari de Assemblea de Germans-, proporcionant escalf material,
però sobretot humà. No és tant el fet de dormir,
com de tenir un espai calent on resguardar-se i
estar segurs. Durant aquest temps, s’estableix un
vincle afectiu entre voluntaris i usuaris. Mai els preguntem res, però quan tenen prou confiança i se
senten tranquils, vénen a conversar; les persones
que viuen al carrer estan molt soles i el que més necessiten és sentir-se valorades i escoltades. És important que puguin parlar i expressar els seus sentiments si així ho desitgen; no els preguntem res ni
els exigim res, només respecte, però som tot orelles si ens volen explicar coses o fer-nos arribar les
seves necessitats i nosaltres disposats a ajudar-los
si ens és possible o per a oferir una escolta amable.

S’obren les portes a les 9 del vespre i tanquem a
les 9 del matí. Per poder dur a terme tot aquest
projecte hi ha un equip de 47 voluntaris de diferents esglésies evangèliques de Barcelona i de diferents denominacions, coordinats per un equip
d’organització format per dirigents de les dues esglésies organitzadores i, per tant, responsables a
tots els nivells. A més, comptem amb responsables
de cada torn i els voluntaris, per tal de cobrir els
tres torns diaris.
Hi ha altres llocs de Barcelona que ofereixen serveis per a ells: robers, menjadors socials, dutxes, sopars... i els nostres usuaris també ho són d’aquests
serveis. Però, si ens ve un jove menor acompanyat
o no (els anomenats MENA), no el podem atendre
ja que els serveis socials tenen el seu protocol: nosaltres només atenem adults.
Dormen a l’església amb matalassos inflables o estores aïllants comprades entre les dues comunitats
evangèliques, com també tot el material que s’hi fa
servir: llençols, tovalloles, estris d’higiene personal,
tovalloles amb la col·laboració del Decathlon de
Mollet... o també donacions, com els coixins que
ens han ofert des d’un hotel de la ciutat.
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Cada dia oferim entrepans per sopar i un esmorzar
al matí, per tant ens assegurem que poden fer dos
àpats al dia. L’estona de recollida i endreça del local
es reparteix entre els usuaris i els voluntaris.
A més, tenim un altre tipologia de voluntaris i ajudes: Un grup de senyores de l’església i algunes
més d’altres esglésies ens ajuden, per exemple, a
fer coixineres; algunes esglésies i membres a nivell particular han aportat aliments i també -i molt
important- forns, pastisseries i pizzeries del barri
aporten pa i pastes i pizzes diàriament: Pastisseria Cusachs, Forn Santa Clara, Boulangeria Mayer,
Pizzeria Micaela, Nabucco obrador vegetarià, entre
altres.
D’altra banda, també s’han posat en marxa els
Dissabtes Temàtics. Es tracta d’oferir serveis que
puguin ser d’utilitat per als usuaris: des de fer un
currículum, passant per una sessió de podologia
i perruqueria, al que hem anomenat “spa solidari” fins a un concert de rap amb “Lógico i Miriam”
o un concert solidari amb el grup Papel Maché,
en què la gent que venia aportava menjar per a
col·laborar-hi.
Tot això ha fet que rebéssim moltes respostes
d’allò més divers: Quant a organitzacions i mèdia,
han estat moltes i molt variades, i el més sorprenent és que, en un principi, es van interessar les
que venien de fora del mon evangèlic. Entre unes
i altres, s’han posat en contacte amb nosaltres per
conèixer-nos i col·laborar: l’Exèrcit de Salvació,
Temps i compromís, Need U, Iaia Lluïsa, Càrites
diocesana, Nova Vida, entitats del barri com: Grup
de diàleg intereligios de Gràcia, ERC de Gràcia i
també de Barcelona, personal de serveis socials,
i responsables del Departament d’Atenció a Persones Vulnerables de l’Ajuntament de Barcelona,
l’OAR i la Guèrdia Urbana del districte de Gràcia, i
fins i tot mitjans de comunicació s’han fet ressò del
projecte i ens han ajudat a donar a conèixer Llum

de nit: Puntavui, Catalunya Cristiana, Ràdio Estel,
Ràdio Bonanova, Onda Paz Aportació Protestant i
Presència Evangèlica.
Però també, i més important per a nosaltres, ha estat la resposta del propis usuaris: preguntant i interessant-se per la nostra fe, i alguns assistint a cultes
del diumenge. Estem molt sorpresos i agraïts al
Senyor per tot el que nosaltres mateixos hem rebut!!
I això mateix, estem segurs que ens ha fet créixer
i madurar com a Església. I podem assegurar que
és una felicitat i benedicció donar veu i tractar bé
gent que per a la majoria són invisibles.
Tenim clar que volem continuar amb “Llum de nit”
el proper hivern. Això implica molt temps de preparació. Tan bon punt acabem, ens posem a fer la
memòria de l’activitat i la valoració de com ha anat
i quins aspectes volem canviar i millorar; també estem parlant amb l’Ajuntament per tal que ens informi de tot el que podem precisar des del punt de
vista burocràtic, per tal de regularitzar l’activitat.
Per dur-ho a terme, necessitarem voluntaris,
col·laboracions en temes pràctics com és menjar,
materials ... i sobretot, molta oració.
Però també ens agradaria animar altres esglésies
a fer-ho, i segur que no se’n penediran. Estem a
disposició de tothom qui ho desitgi i ja ho estem
fent!! I a partir del nostre curt recorregut, també
oferim ajuda explicant la nostra experiència, mostrant els materials que hem creat i informant de les
eines que hem anat recopilant... I tot el que estigui
a les nostres mans per ajudar a obrir més esglésies
per acollir a persones sense sostre i mostrar a la societat la força i empenta que ens dóna la fe i que
mou el poble evangèlic a ser d’ajuda a tot aquell
qui ens envolta.
Ens agradaria poder dir que l’amor de Déu s’ha
mostrat en cada minut de Llum de nit!

EN BONA SINTONIA
per Josep Lluís Delcor

per Josep Lluís Delcor
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Es creu que fou Marconi l’inventor de la ràdio però aquesta
idea és errònia. Marconi inventà el sistema a fi que les senyals sonores poguessin propagar-se fins a uns 20 quilòmetres. Sens dubte, tot un aconteixement per aquella época. No
fou fins entrat el segle XX que A. Fleming i R. A. Fessenden
permeteren la transmissió de la veu humana. Això suposà,
veritablement, un altre moment molt alt per a l’època, ja que
significà el començament de la Ràdio que avui coneixement.
Tot i els avançaments tecnològics en el camp audiovisual la
ràdio, com a mitjà de comuncació és encara totalment vigent.
Pel seu mitjà es pot rebre tot tipus d’idees, opinions, notícies,
pensaments… quants homes i dones passen les seves hores
d’insomni acompanyats per la veu rebuda a través de les ones!
A l’antiguitat la transmissió de notícies es feia per mitjà de
missatgers que recorrien llargues distàncies, tant a peu com
a dalt d’animals. Sovint aquests no arribaven al seu destí víctimes dels assaltadors de camins o de les malalties que agafaven.
Fa 21 segles hi hagué un missatger que recorregué a peu tot
Galilea pregonant una notícia: la Bona Nova de la salvació per
a tots els que estiguessin interessats a escoltar-la i acollir-la.
No escatimà sacrificis ni sofriments en aquesta tasca fins al
punt que hagué de donar la seva vida.
Foren després 12 homes d’origen ben humil i un senador
jueu educat, d’origen turc, els que continuaren la seva tasca,
aconseguint que la Notícia s’estengué per tot el mon.
Actualment en el segle XXI, gràcies als avançaments tecnològics, les notícies arriben al seu destí en temps real. La ràdio,
per mitjà d’Internet, col·labora en complir aquest objectiu. Els
continguts que es difonen són de tota mena. Hi ha emissores
musicals, d’esports, de notícies, culturals, de gastronomía, i
moltes altres, entre elles també s’hi troben les emissores cristianes.
Ràdio “Bona Nova” és una d’elles. És el missatger invisible que
fa arribar a tots els racons el mateix Missatge de fa XXI segles.
Avui, com ahir, el manament del Fill de Déu, el Gran Missatger, segueix ressonant amb autoritat indiscutible en el cor de
tots els seus col·laboradors: “aneu i prediqueu la Bona Nova”.
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ELS PROPÒSITS QUE
ET VAS PROPOSAR
PER A L’ANY NOU:
COM ESTABLIR-LOS
I SEGUIR-LOS

Metes intel·ligents
per a sants
intel·ligents

Has sentit parlar dels objectius LLEST?
Bé, si no ho has fet, ho faràs avui. LLEST és un
acrònim de logístic, lògic, específic, signifiant i
temporal. Ara, he notat que la gent es fixa metes bastant luxoses. En un extrem la gent està
tractant d’aconseguir un treball millor pagat i
trobar un cotxe, i en l’altre extrem, estan comprant una casa de 12 habitacions i un iot.
D’acord... d’acord... Sé que Déu pot fer qualsevol cosa, però a vegades hem de ser pràctics
amb el que esperem de nosaltres mateixos.
Tornem als objectius LLEST... ho desglossarem,
només una mica.
Logístic: Assegura’t que ets capaç de seguir el
teu progrés, per exemple, segueix la pèrdua de
pes prenent mesures a hores fixes o segueix els
teus objectius financers estalviant en un termini de temps.
Lògic: Assegura’t que els objectius que t’has
fixat es poden aconseguir dins del termini establert.
Específic: Escriu exactament el que vols aconseguir.
Significant: Assegura’t que les metes s’ajustin
al teu estil de vida, al teu propòsit i que t’ajudin
en les seves pròximes fases.
Temporal: Dóna’t un temps límit per a completar cada objectiu.

Ja ha passat l’època de l’any en la qual tots planegem
els propòsits de l’any. Ara estem en el temps en que
realment s’han d’establir, perquè és el moment en què
ens en cansem, deixem la dieta, el gimnàs hem de trucar
per cancel·lar la subscripció, ens hem saltat molts devocionals. Jo et recomano ara mateix que tornis a mirar si
tenies algun pla o potser no, potser no t’havies proposat
res aquest any, no hi ha res dolent amb cap d’aquestes
coses, però vull que tots siguem conscients de la nostra
execució. En Proverbis 29:18 en el nostre Llibre de la savièsa diu, “Quan manca visió, el poble es desenfrena, però
el qui guarda la llei és feliç.”
Així que, sí, esta bé establir objectius, però hem de fer
objectius que siguin assolibles. Per tant si ja vas planificar, revisa-ho, però la planificació no funciona sense un
seguiment. Jaume 2:26 ens diu que “la fe sense les obres
és morta.” Quan ens fixem propòsits i escrivim les nostres
visions, essencialment estem posant fe en què aquestes
es faran durant l’any vinent. És important posar l’esforç
que es necessita per a complir els objectius.
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LLEST
I ara què?
Fer plans pot ser la part fàcil. A mi m’encanta
planejar ho faig tot el temps. Però després, acabo en el sofà revisant tot el que no vaig poder
seguir endavant (problemes del divendres a la
nit). Aquí hi ha algunes coses que cal tenir en
compte a l’hora de planejar:

jectius que no semblin tan forassenyats com
els d’un amic o un company. “També he pogut
observar que en aquest món no és dels lleugers
la cursa, ni dels valents la batalla; tampoc no és
dels savis el pa, ni dels prudents les riqueses, ni
dels intel·ligents el favor, sinó que l’ocasió i la sort
a tots ells acompanyen”.
Eclesiastés 9.11

1. Buscar a Déu primer.
Tenim milers de grans idees, però, són la voluntat de Déu per a les nostres vides? Hi ha un parell de formes d’esbrinar-ho: preguntant a Déu,
que és la millor forma, i l’altre és a base d’errors.
“Busqueu primer el Regne de Déu i la seva justícia, i tot això altre us ho donarà de més a més.”.
Mateo 6:33

4. No t’afanyis.
I no, tampoc vull que arrosseguis els peus. Però,
el que dic és que sovint sentim que estem endarrerits en el temps, així que tractem d’afanyar
els nostres objectius en el moment. Ens afanyem amb el pla de negocis sense planejar un
dia de pluja, estalviant una mica més, i revisant
els plans en aquest temps extra. Ens afanyem
en les noces perquè tots diuen que som massa vells per a no estar casats amb fills. Fixar la
meta, treballar cap a ella, i deixar que succeeixi.
“Per a tot hi ha el moment oportú, i un temps per
a cada cosa en aquest món.” Eclesiastés 3:1

2. Escriu-ho.
No puc començar a comptar quantes “grans”
idees he tingut i les he oblidat perquè no em
vaig prendre un parell de minuts extra per a
escriure-les. No siguis com jo en aquell temps.
“I el Senyor em va contestar: “Escriu la visió i grava-la sobre unes tauletes, perquè es pugui llegir
fàcilment.” Habacuc 2:2
3. No siguis tan dur amb tu mateix.
Molts cops m’he fet mal a mi mateix tractant
d’aconseguir fites que els altres ho ha aconseguit a un ritme ràpid. He hagut d’aprendre a
no ser dur amb mi mateix. Així que et dic que
està bé no seguir el ritme i està bé fixar-se ob-

Prego perquè tots busquem a Déu abans de
fixar-nos aquests propòsits. També prego perquè tot el que et vas proposar o et proposis a
fer durant l’any, ho aconsegueixis. Recorda sigues LLEST a la hora de planificar.
12

LA POR AL

CORONAVIRUS
significa que necessitem
més comunió, no menys

“Hauríem de cancel·lar o canviar
el culte?” La pregunta va sorgir
en la nostra reunió setmanal de
personal. La por al brot de coronavirus (COVID-19) va consumir
els cors dels nostres pastors. A la
nostra església tenim una gran
comunitat d’estudiants internacionalsnals xinesos.

Equip de redacció
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Dies abans, aquests estudiants
estrangers van tornar de la Xina
per al seu semestre de primavera. Per donar-los la benvinguda,
la nostra església va planificar
un important esdeveniment de
confraternitat i comunió. Encara
que no hi ha casos confirmats
del coronavirus a la nostra ciutat, vam anul·lar l’esdeveniment
per temor al contagi. Alguns dels
nostres pastors havien experimentat els efectes de l’epidèmia
de SARS de 2003 en les seves
comunitats a la Xina; les seves
preocupacions eren legítimes.
A causa de la major cobertura
mundial de COVID-19, moltes
esglésies xineses van cancel·lar
els esdeveniments de l’Any Nou
xinès, les reunions d’oració i altres ministeris. Protegir a les seves congregacions i famílies era
una prioritat màxima.
Tot i així, els estudiants xinesos
que tornaven desitjaven adorar,
reunir-se en comunió i pregar.
Un estudiant en particular es
va apropar a mi entre llàgrimes:
Podries pregar per la salut de
la meva família, amics i veïns a
la Xina? Mentre l’imposava les
mans i pregava, em vaig adonar
de les decisions pendents de la
nostra església. Com podíem
dir que estimàvem als nostres
veïns i al mateix temps considerar tancar les nostres portes en
el moment de major necessitat?
Si creiem en un Salvador que
guaria als malalts, donava vista
als cecs i tocava als leprosos, per
què dubtàvem del seu poder per
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a regnar sobre aquest coronavirus? Sóc un ex oficial metge del
Centre de Control i Prevenció
de Malalties i professor de salut
global. Ara, com a pastor, crec
que l’església ha de ser liderada
en l’amor en lloc de ser manipulada per l’estigma. Estem cridats
a proveir compassió en comptes
d’encongir-nos de por. Les esglésies han de confiar en la teologia, la ciència i la salut pública
en lloc de sucumbir als rumors
i la histèria dels mitjans socials.
Les denominacions, esglésies i
creients poden jugar un paper
vital durant els brots, epidèmies
i altres malalties.
Hi ha una sèrie de mesures que
podem prendre:
1er Conscienciar sobre la salut
pública.
Proporcionar missatges educatius sobre la transmissió, els
símptomes, la prevenció i el
tractament del coronavirus. Les
esglésies poden difondre recomanacions assenyades mentre
ajuden a informar i alleujar les
preocupacions dels membres
preocupats pel COVID-19. Molts
pastors xinesos han començat
a aplicar les seves pròpies mesures, com l’ús de màscares durant el culte, la suspensió de les
encaixades i l’ajust de les seves
pràctiques del sant sopar.
Dins de la nostra pròpia església, vam debatre la necessitat
d’oficiar el sant sopar de manera diferent. Actualment, servim

trossos de pa en una safata juntament amb gotets individuals
de suc. Com a metge i epidemiòleg, estic obert a servir el
Sant sopar de manera més higiènica; però primer, els pastors
necessiten entendre millor el
risc de transmissió de COVID-19.
Encara s’està investigant pels
funcionaris de salut, COVID-19
és part d’una gran família de virus comuns d’animals i humans.
La transmissió dels coronavirus
típics es produeix principalment
a través de les gotetes respiratòries de les persones infectades
per mitjà de la tos o els esternuts.
Per tant, les mesures preventives
han d’incloure la rentada de les
mans amb aigua i sabó, cobrir la
tos i abstenir-se de tocar els orificis facials amb les mans brutes.
El sentit comú ens diu que hem
de quedar-nos a casa quan ens
sentim malalts i evitar als que
semblen malalts. Per exemple,
la Salut pública no recomana
actualment l’ús de màscares per
al públic en general. El virus no
s’està propagant en la comunitat
en general”.
Així mateix, no és el moment de
canviar el culte, les salutacions
de la congregació i altres deures pastorals. El departament
de Salut pública no aconsella abandonar les reunions, la
confraternitat o altres activitats
ministerials. No obstant això, el
Departament de Salut i Serveis
Humans actualment requereix
que els viatgers de la Xina siguin
monitorats fins a 14 dies després

“Igual que Jesús, no hem de témer als malalts del
COVID-19. Hem d ’acostar-nos als quals són més vulnerables.”

de la seva arribada als Estats
Units. Depenent del nivell de risc
de l’individu, es pot demanar
a alguns que restringeixin els
seus moviments o limitin el contacte a uns altres. A mesura que
la situació es desenvolupi, els
pastors hauran de seguir les recomanacions del departament
de salut estatal i local. Les preocupacions adicionals han de
dirigir-se als professionals de la
salut o als departaments de salut locals. En mantenir-se activament actualitzats, anunciant recomanacions durant els serveis
de culte i les reunions, les esglésies podem ajudar a acabar amb
el COVID-19 de manera efectiva.
La bona comunicació proporcionarà pau, pacificarà les preocupacions i oferirà esperança.
Cuidar dels més vulnerables
En els temps del Nou Testament,
la lepra era una de les malalties
més temudes i devastadores. Els
leprosos eren típicament posats
en quarantena i condemnats
a l’ostracisme pel públic. Jesús
no va fugir de la gent amb lepra. Va estendre la seva mà per
a curar. Jesús podria haver curat
amb només una paraula i evitar el contacte, però en comptes d’això va estendre l’amor a
través del poder del contacte
humà.
Durant el ministeri terrenal de
Jesús, el contacte físic va ser un
mitjà comú per a la seva curació.
Amb un leprós, Jesús va arriscar
el que uns altres haurien temut
com a contaminació i profanació

ritual (Mateu 8:2-3).
Igual que Jesús, no hem de témer als malalts del COVID-19.
Hem d’acostar-nos als quals són
més vulnerables. Això no significa que hem de ser imprudents
en la nostra cura dels malalts.
Mentre treballaven amb el brot
de l’Èbola en els Centres per al
Control de Malalties, els proveïdors de salut van prendre les
màximes precaucions per a protegir-se de contreure la malaltia
mortal. L’equip de protecció personal incloïa bates impermeables i resistents als fluids, protectors facials, guants i protectors
de sabates. Sovint, portava hores preparar-se per a veure als
pacients i després treure l’equip
de protecció. En la seva més
gran aflicció i angoixa, els pacients afectats no se’ls permetia
consolar-se amb l’abraçada o el
petó dels membres de la família.
Durant aquests moments de solitud, els pacients de l’Èbola estaven agraïts pel toc humà i carinyós dels proveïdors d’atenció
mèdica, fins i tot dins dels límits
de l’equip de protecció. Per a
alguns, aquest seria l’últim toc
que rebrien. Jesús ens crida a ser
les seves mans, peus i veu per
a aquells que sofreixen malalties. A vegades, per a nosaltres,
això pot significar consultar a
professionals que posseeixen
coneixements més enllà de la
nostra pròpia experiència. Pot
significar prendre mesures de
precaució en consideració de les
preocupacions de salut pública.
Però mai ha de significar condemnar a l’ostracisme a aquells
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que desitgen conèixer al Rei Ressuscitat. En lloc de fugir, hauríem
d’avançar cap als malalts amb
l’evangeli.
Combatre l’estigma i la xenofòbia
Com a cristians, ens unim a través de les fronteres racials, ètniques i culturals. Recentment hi
havía un títol de primera plana
en un article d’una revista francesa sobre el brot. En negreta,
en lletres d’impremta, estaven
les paraules “Alerta Groga” i “Nou
Perill Groc?” Encara que la revista
finalment es va disculpar, el mal
dels epítets racistes ja estava fet.
Als carrers la gent evita als parlants xinèsos i es preocupa si és
segur menjar en els restaurants
del barri. La xenofòbia ha ressorgit sobre els hàbits culinaris xinesos, com menjar fauna exòtica com a serps, rates, eriçons i
ratapinyades. És molt fàcil jutjar
als altres pel color de la seva
pell, un malentès del seu idioma
o pràctiques culturals malinterpretades. No obstant això, com a
església, estem cridats a estimar
als nostres veïns com a nosaltres mateixos sense importar la
raça, ètnia o cultura. Encara que
les circumstàncies poden ser extremadament delicades durant
les crisis de salut, és possible, a
través de converses honestes i
compartint la cultura, dissipar
els rumors. L’església pot prendre una postura contra la retòrica que reforça els estereotips
mentre ofereix l’empatia de Crist
als quals estan a la seva porta.

50
Clausura

El passat 30 de Novembre del 2019, a l’Església
Baptista de Gràcia de Barcelona, vàrem poder
gaudir, juntament amb molts germans i amics,
de l’acte central de celebració commemorant
el 50 aniversari de la fundació de la Residència
Infantil Emmanuel.

També ens van acompanyar amb paraules de
reconeixement per la feina que es realitza a la
RIE, les diferents entitats que cooperen de diverses formes en el seu desenvolupament : el
Consell Evangèlic, Diaconía España, La Unión
de Mujeres Evangélicas, Dignitat i l Ajuntament de Sant Just Desvern.
Tot l’acte va estar amenitzat per les veus de
Francesca Patiño, Minneiah i Aina Gordo i el
grup de Gospel Vocal Groove
Esperem seguir, amb l’ajut de Déu i en la intercessió en oració dels seus fidels , molts anys
més, ajudant a molts nens i les seves famílies a
trobar la pau d’una família dins les parets de la
nostra estimada Residència Infantil Emmanuel.

Va ser un acte senzill i emotiu, en el que, mitjançant el vídeo institucional i algunes fotografies, se’ns va exposar el dia a dia de la RIE .
Una manifestació d’agraïment, en primer lloc
a Nostre Senyor per la seva bondat i ajuda durant aquests 50 anys, així com a totes les persones i entitats que, constants en l’oració i amb
el seu suport econòmic, han col·laborat amb
aquesta tasca durant tant de temps.

Aniversari

RESIDENCIA
INFANTIL
EMMANUEL
per Oscar Cardona
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La mort

silenciada
Miriam Valldeperes H
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S

egons dades de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), entorn de 3.000 persones se suïciden cada dia al món. 16 persones de cada 100.000. Quasi un milió a l’any.
Una cada 40 segons. En menys de cinquanta
anys ha augmentat un 60% i en el 2020 es calcula que augmentarà un altre 50%. En Espanya
més de 3600 persones se suïciden cada any,
això suposa 10 morts al dia; cada any però, el
suïcidi es troba entre les 20 principals causes
de mort a escala mundial, sense comptabilitzar les persones que ho intenten. El nombre de
suïcidis duplica al dels morts en accidents de
tràfic segons les estadístiques.
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l’Institut Nacional d’estadística (INE) ens indiquen que, en 2018 han mort per aquesta causa
3.679 persones a Espanya, 10 persones al dia,
una cada dues hores i mitja.

S’ha convertit en el problema número u per la
Salut Pública.
Es tracta d’un tema que durant anys s’ha considerat tabú, ara però, els experts recomanen
parlar-ne.

És la primera causa de mort externa, és a dir
per causes no naturals, dintre de la població en
general.

Cada any des del 2003, l’Associació Internacional per a la prevenció del suïcidi, en
col·laboració amb l’OMS, promou cada 10 de
setembre el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi (DMPS), diverses campanyes tenen com
a objectiu donar visibilitat aquest problema i
ajudar a prevenir-lo.

Els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat també presenten xifres de suïcidi que dupliquen
les xifres de la població general. Durant el primer trimestre del 2018, es varen comptabilitzar a Espanya 12 suïcidis d’agents de diferents
forces de seguretat.
La facilitat en l’ús de l’arma reglamentària, un
règim disciplinari d’aplicació, entre d’altres...
podrien ser algunes de les causes de l’alt índex
de suïcidis. Davant aquesta realitat, es posa en
evidència la necessitat d’una acció preventiva
i la importància d’unes condicions de treball
que protegeixen la vida i la salut dels treballadors de l’àmbit policial perquè puguin realitzar
la seva comesa en les millors condicions possibles.

Cada vida perduda representa un buit del
company/a, pare, mare, fill/a, amic d’algú... Per
a cada un d’elles, moltes persones pateixen un
dolor immens i la frustració de pensar, no el/la
vaig poder ajudar.
La conducta suïcida inclou també, la ideació i
els intents de suïcidi.
Dels 10 finats cada dia, de mitjana 7 són homes
i 3 dones segons les estadístiques. Les xifres de
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Ens trobem davant d’un problema prou seriós,
que no s’ha d’amagar sinó que s’ha d’afrontar i
dur a terme amb una bona política preventiva.
L’objectiu que assenyalen els experts seria reduir un 20% les morts per suïcidi en deu anys,
el que implicaria 700 morts menys cada any.
No obstant això, es creu que, es pot prevenir
el suïcidi adoptant mesures eficaces com la
restricció als accessos dels mitjans de suïcidi,
la formació del personal sanitari i l’educació
emocional a les escoles.

di per prevenir les temptatives. A casa nostra
el suïcidi ja és la primera causa de mort entre
els joves. No només perquè s’ha fet visible, sinó
també perquè els accidents de trànsit s’han reduït considerablement. També s’ha registrat
un increment en l’atenció a la salut mental de
joves i nens catalans, que ha crescut un 45% en
els últims sis anys.
De fet, el Codi Suïcidi activat pel Govern de Catalunya “Programa Codi Risc Suïcidi (CRS)” posa
especial èmfasi en la prevenció de les temptatives de suïcidi entre els joves, als quals defineix de “població prioritària”. En aquest sentit,
es fa un seguiment exhaustiu dels pacients
atesos per conductes suïcides per evitar noves
temptatives.
En definitiva, crear procediments i protocols
que garanteixin una actuació coordinada i homogènia entre els dispositius assistencials de
la xarxa sanitària catalana.
La preocupació és molt gran perquè si aquests
problemes no es tracten acuradament, poden
llastar la vida d’aquests joves durant tota la
seva vida d’adult.

La prevenció del suïcidi segueix sent un desafiament universal.
La conducta suïcida és el resultat de la convergència de factors de risc tan genètics, psicològics, socials, culturals, etc. De vegades combinats amb experiències de trauma i pèrdues.
El suïcidi a l’adolescència, és un problema en
augment, l’OMS calcula que almenys el 20%
dels joves patirà alguna forma de malaltia mental, com depressió, trastorns de l’estat d’ànim,
abús de drogues, mòbing, comportaments
suïcides o trastorns alimentaris. A Catalunya, el
Departament de Salut ha activat el Codi Suïci25

LA FAMÍLIA

UN LLOC ON CRÉIXER
COM A COS

“Molts som els que voldríem tenir una relació
així a la nostra família, però això no ve sol.”

Enric Andreu

director de DEFAF
(de familia a familia)

D

éu, des de ben principi, va crea una família,
home i dona els va
crear, a la imatge d’Ell els
crear...
A vegades hem de recordar
que la família comença quan
una parella es compromet
mútuament a ser un, i no només a partir de quan tenen
fills, les famílies amb fills creixen en nombre, però ja eren
família abans de que vinguessin els nens. De fet una
de les primeres coses que
reps quan et cases, de part
de les institucions oficials és,
“el llibre de família”.
Com família som la imatge de
Déu i això és una responsabilitat gran, però també és un
privilegi que Déu ens dóna.
Hi ha aspectes de la vida que
comencen a tenir un altre
aire, una altra profunditat
quan un s’uneix en matrimoni a una altri. L’amor comença
a tenir un valor que abans
no tenia. La seguretat de que
la persona que està al teu
costat ha decidit compartir
la seva vida amb tu i tu amb
ella, en el paraigües d’un
sotmetiment mutu, lliure i
davant de Déu, fa d’aquesta

relació quelcom que abans
era desconegut pels dos.
Tenir la certesa de que les
circumstàncies, no canviaran
aquesta realitat, és el que fa
de la família quelcom únic,
on Déu anirà treballant el
nostres caràcter d’acord al
Seu propòsit.
Aquest espai, la família, ha de
ser un lloc segur, on recordant Corintis 13 on descriu
les característiques que ha
d’haver en el si d’una família
fidel al disseny de Déu, tots
els membres puguin desenvolupar-se tan a nivell físic,
emocional, espiritual, etc. en
un entorn segur.
Quan tenim això, estem
reflectint el disseny de Déu a
qui està a prop nostre. Quan
tenim aquest espai, podrem
treballar el “nosaltres” mica
en mica i fins la eternitat,
segurs de que Déu està enmig nostre.
Sóc conscient de que tot això
és molt bonic i molts estareu
pensant, on s’ha de signar
per això?... Però per detectar
un bitllet fals, no t’has de
centrar en conèixer totes les
falsificacions... si no conèixer

molt bé el bitllet real, el que
té valor...
Hi ha la idea de que l’enamorament, és el que falta en les
relacions de parella. Fins i
tot, és motiu de separació i
ruptura d’algunes relacions.
La idea de l’enamorament té
una data de caducitat... tot i
que és quelcom comprovat
i al llarg de la història s’ha
parlat molt, en el nostre
temps, no tothom està
d’acord, o millor dit, no vol
acceptar aquesta realitat.
L’enamorament és el que
t’introdueix en el principi
d’una relació que, si tot va bé,
més endavant, es convertirà
en una relació d’amor, on
dues persones lliurement
decidiran estimar-se fins a
que la mort els separi.
Una característica de l’enamorament és que està centrat en un mateix, en el que la
relació li aporta a un mateix
per part de l’altre, en canvi,
l’amor està centrat en el que
pots aportar a l’altri.
L’enamorament és bó i té un
paper en les relacions, però
té el seu moment i els seu
temps.

Mirant la Paraula és el que
van sentir alguns personatges com Jacob amb Raquel,
David amb Betsabé, o la
relació descrita en el Cant de
Càntics, però en cada cas el
desenllaç és diferent.
A la Bíblia veiem que
aquest enamorament ha
d’evolucionar a un amor
incondicional, el descrit a
Corintis 13, perquè si no, la
imatge de Déu que donarem
els demés serà esbiaixada.
...Qui diu que estima a Déu i
no estima el seu germà,...
Hi ha prou texts a la paraula
que ens animen a estimarnos, és a dir, ha tenir accions
cap a l’altre que el faci sentir
important per nosaltres. Que
la nostra parella se senti
valorada, respectada, tinguda en compte, per nosaltres.
Que la nostra relació amb ella
sigui exclusiva només amb
ella. Això és l’amor del que
parla Déu.
Molts som els que voldríem
tenir una relació
així a la nostra família,
però això no ve sol.
Hem de fer un esforç. L’amor
que Déu ens té, li va suposar

“La família hauria de ser
aquest espai on poder
compartir les nostres debilitats”
Hem de treballar el sotmetiment mutu, quelcom que
confronta de cara, amb un
entorn social i natural que
lluita per l’individualisme i
l’autosuficiència de l’individu.

un esforç, fins al punt de renunciar la seva naturalesa.
Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist: Ell,
que era de condició divina, no
es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu, sinó
que es va fer no res: prengué
la condició de servent i es féu
semblant als homes. Essent
humà el seu aspecte, s’abaixà i
es féu obedient fins a la mort, i
una mort de creu.
(Filipencs 2.5-8)

Necessitem ser persones dòcils a la Paraula, hem de ser
humils davant de Déu i reconèixer les nostres debilitats
davants d’aquells que ens
estimen i els que estimem.
Si som incapaços de mostrar
les nostres debilitats davant
de la nostra família, com
podran sentir el nostre dolor,
frustració i empatitzar amb
nosaltres? Com es podran
ajuntar amb nosaltres per
fer front a les adversitats o
reptes que ens anem trobant
al llarg del caminar?

En el propi Jesús veiem de
què va l’amor... va de donar la
teva vida per l’altre. Però com
va arribar aquí, va deixar de
pensar en Ell per pensar en
nosaltres.
De la mateixa manera a la
família, hem de deixar de
pensar en un mateix, per
actuar i fer pensant en els
demés, passant primer per la
teva parella i seguint per la
família.

Tant l’Antic com el Nou Testament van plens de persones
que queden retratades com
persones amb mancances,
però que Déu els hi posa
persones al seu costat que les
ajuden a complir el que Déu
els ha encomanat.

Per arribar en aquest punt,
hem de tenir clar el concepte
de cos, som un cos amb diferents membres, i la família no
està exclosa d’aquest cos.

La família hauria de ser
aquest espai on poder compartir les nostres debilitats,
sense por a que ens facin
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“Així estarem donant testimoni
de l ’amor de Déu en nosaltres
i a través nostre.”
mal, on en lloc de senyalar les
mancances en pro del nostre
posicionament, ens oferíssim
per cobrir-les, on destaquéssim les fortaleses dels altres, i
les tinguéssim en compte per
arribar més lluny tots.
La família és el lloc on el JO
és fa més petit alhora de
reclamar i més gran alhora
d’oferir-se a servir els demés.
En un món on tothom està
ressaltant les faltes dels
demés, comencem a veure
les nostres pròpies, posar-les
davant de Déu, penedir-nos
deixant que ell restauri el
nostre esperit, i servir amb
generositat els altres, cobrint
les seves faltes, i així reconciliar-nos amb els demés
perquè l’amor de Déu sigui
evident entre nosaltres. Així
estarem donant testimoni de
l’amor de Déu en nosaltres i a
través nostre.
Aquest era el propòsit de
Jesucrist quan intercedeix
per nosaltres a l’Evangeli de
Joan 17. 21
Que tots siguin u, com tu, Pare,
estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres,

perquè el món cregui que tu
m’has enviat.
Si permetem que l’Esperit
Sant es mogui amb llibertat en les nostres famílies,
l’impacte que tindrà en el
nostre voltant serà espectacular, però no podem pretendre canviar el nostre entorn
sense sotmetre la nostra
voluntat a la de Déu i tenint
cura de la nostra família a
través del Seu amor.

QUINA IMATGE
ENS HEM FET
DE DÉU?
JAUME TRIGINÉ

En el camp de la Psicologia, entenem per
afecció la inclinació vers algú o alguna cosa.
Aquest interès s’adquireix durant els primers
anys de la vida, mitjançant el contacte entre
el nen o la nena i la persona, objecte o concepte amb el que s’estableix aquest lligam.
La forma d’entendre i de relacionar-nos amb
Déu també té a veure amb aquest model.
Segons hàgim sentit parlar de Déu en el sí
de la família i en l’església tindrem una determinada imatge de la divinitat.

refons social, en el que predomina una visió
secular i laica de l’existència, condueix a moltes famílies a deixar a les noves generacions
sense suficients referents espirituals, fet que
dificulta que puguin construir una correcta representació de Déu i del paper imprescindible
de l’espiritualitat en la constitució harmònica i
integral d’una personalitat madura. Cal repetir, una vegada més, que l’espiritualitat és una
dimensió universal i innata de tot ésser humà.
No tenir-la en compte és descuidar un element fonamental de la persona.

Això ens porta a una conclusió molt rellevant
com és la importància de la transmissió de la
fe de manera rigorosa, emprant hermenèutiques facilitadores d’una comprensió ajustada
a la intencionalitat original del text sagrat. No
sempre és fàcil la interpretació de la Bíblia. En
el cas de l’Antic Testament, no sempre podem
abastar la riquesa simbòlica dels seus escrits
degut a la distància cultural i lingüística de
l’hebreu respecte a les nostres llengües occidentals. Si parlem del Nou Testament, el món
grec i romà, si bé més proper, continua presentant uns paradigmes allunyats de la nostra societat postmoderna.

Marginar o descuidar la transmissió de la fe
en l’àmbit familiar afecta a la comprensió del
misteri de Déu i del paper de la religiositat

Potser aquestes dificultats exegètiques i el re-
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“Cal que ens preguntem quina imatge estem
ajudant a construir entre les noves generacions”

cultura de la pau, la recerca de la justícia, l’ètica
en general i els temes de la bioètica en particular...

Si no volem que es vagi estenent la idea que
tot allò que té a veure amb Déu i amb la religiositat és cosa del passat i que han deixat de
ser pertinents en el moment present, caldrà
explicar les coses fent un esforç de contextualització. Tenir present que els relats que ens
presenta la Bíblia són de natura vivencial i pedagògica facilita la seva aplicació a tota situació.

Tanmateix, cal ésser conscients que les imatges que presentem de Déu no són Déu, ja que
les transcendeix totes. El millor apropament
que podem fer a la divinitat és mitjançant Jesús que va dir que qui l’havia vist a ell, havia
vist al Pare del cel. Jesús és, la imatge fidedigne
de Déu que erradica tots els conceptes parcials
i distorsionats.

El discurs conceptual d’ahir ha de ser traduït
al món de l’experiència. Les velles qüestions
apologètiques han de donar pas als nous paradigmes que preocupen la gent: l’ecologia, la

... 97, 98, 99. En falta una. Jesús presenta Déu
com ell l’experimentava: com el pastor que no
es resigna a perdre cap ovella i s’arrisca a sortir
a buscar la que s’havia perdut fins trobar-la i
retornar-la a la pleta. Déu no es resigna a perdre cap de les seves criatures, malgrat haver-se
allunyat dels camins de la fe. Cap pecat és massa escandalós perquè no pugui se perdonat.

en les noves generacions. Aquesta manca de
referents explica, entre altres raons, que vagi
augmentant la indiferència vers les qüestions
religioses, l’agnosticisme i l’ateisme. Progressivament, Déu està desapareixent de la societat
i de les consciències.
Tanmateix, en altres espais, com pot ser la mateixa església, el concepte transmès de Déu
mitjançant relats, ensenyaments, ritus i formes
de vida és, en alguns casos, el d’un ésser distant, exigent, punitiu... que acaba fomentant
una relació normativa en la que la por al càstig hi té un paper cabdal. Els relats pedagògics
que trobem a la Bíblia han d’ésser interpretats
a la llum de la natura amorosa de Déu que vol
el bé per la seva creació. Déu estima aquest
món i ofereix la salvació a tothom.

En la paràbola de la dracma retrobada, la joia
de Déu per la conversió del pecador és semblant a la de la dona que perd una moneda de
plata equivalent al jornal d’un dia de treball i
remou cel i terra fins a trobar-la i, al recuperarla, ho celebra amb les amigues i veïnes.
En la sorprenent paràbola del fill pròdig Jesús ens presenta Déu com un pare bo, que
respecta las decisions del seus fills, disposat a
perdonar els nostres allunyaments perquè ens
estima de forma incondicional i que ens acull
quan ens hi adrecem. Que no li dóna importància al que ha estat la nostra vida, els nostres
pecats, el que hàgim pogut fer...

Per una o altra causa, estem identificant en
la nostra societat una important crisi de la
imatge o del concepte de Déu. Lluís Duch,
doctor en antropologia i teologia per la Universitat de Tübingen, assenyalava en un dels
seus treballs recents sobre aquesta temàtica
que l’actual imatge de Déu resulta irrellevant i
sense cap interès per a una gran majoria de ciutadans.

Cal que ens preguntem quina imatge estem
ajudant a construir entre les noves generacions i entre aquells que, com l’ovella o el fill
pròdig, ha decidit fer el seu propi camí? Les
nostres explicacions del Misteri fomenten la
por en un Déu distant o el desig d’estimar-lo al
comprendre el seu amor? Estem construint comunitats obertes i inclusives per a tots aquells
que en mig dels dubtes de l’existència cerquen
un model d’espiritualitat o donen respostes a
preguntes que avui ningú es formula? Aixequem barreres o bastim ponts?

Malgrat som davant el Misteri i tota aproximació serà parcial i incomplerta, ens cal recuperar
la imatge que Jesús ens va manifestar de Déu.
En paràboles com la de l’ovella perduda, de la
dracma retrobada i del fill pròdig tenim metàfores extraordinàries que ens ajuden a construir una correcta imatge de la divinitat.
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LA HIPÒTESI

DIVINA.

QUINA IDEA DE DÉU TENIM
RAIMON REGINALDO

“La il·lustració, el racionalisme i
l ’empirisme científic han propiciat
un allunyament de Déu.”

S

egurament és veritat. Però, podria ser també, que hem tingut
una idea desenfocada, fosca, de
Déu. Podria ser que encara la
tenim. En una teologia de la prosperitat, d’un Déu que prèmia materialment
als creients... O, pot ser, d’un Déu aliat
amb el poder terrenal, al costat dels
dictadors, dels quin neguen el canvi
climàtic, dels que cremen boscos, dels
que justifiquen el supremacisme blanc
o la violència de gènere... O, que ha sigut, o encara és, una raò d’extermini al
llarg de la història... O, un jutge inflexible, que vigila els pecats sense compassió...
Em centraré però, en l’empirisme científic. La ciència tendeix necessàriament
a l’empirisme. És una corrent filosòfica
que va aparèixer en la història
juntament amb l’aparició de la
ciència. Segons l’empirisme,
el coneixement es basa
en l’experiència.
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Totes les estratègies són possibles en
ciència: la curiositat, la intuïció, el dubte,
la raó, l’estètica... però, al final, tot passa
a través de l’experiència. Moltes vegades, no hi podem accedir experimentalment al tema en estudi. Per exemple,
en els orígens de l’Univers, del Sistema
solar o de l’ésser humà. Aleshores la
raó de la ciència és explicar de la millor
manera possible allò que sí que podem
experimentar; com podem explicar, per
exemple, l’expansió de l‘univers o els
fòssils en tota la seva complexitat.
Una altra cosa és que l’empirisme
s’entengui a totes les facetes de la vida.
Moltes de les coses importants, entre
elles la noció de Déu, no es poden basar en l’experiència. No podem negar
l’existència de Déu pel fet de que no sigui empírica. De la mateixa manera, no
podem negar la validesa d’una teoria
perquè no lligui amb la nostra tradició
religiosa.
Una mala concepció de la idea de Déu
ens fa molt de mal. Quan creiem que
Déu castiga els dolents, per exemple, i premia els bons; en veure
que això no passa, creiem
que Déu es injust o, simplement, que no existeix.

Quan creiem que Déu cura
les malalties; i sovint no ho fa,
creiem que es injust o, simplement, que no existeix. De la
mateixa manera, si creiem en
un Déu que és un rellotger, arquitecte, dissenyador, enginyer,
o un mantenidor necessari per
que l’univers funcioni; quan
l’empirisme científic ens diu
que no fa falta, es pot propiciar
l’abandonament de Déu perquè
és innecessari.
Repassant la història, podrem
trobar alguns exemples. Al segle
XVII, Newton va posar les bases
de la ciència. Utilitzant lleis universals va explicar els moviments
dels planetes al voltant del Sol.
Ho feu a través de les tres lleis de
la Mecànica clàssica i de la llei de
la Gravitació universal, descrites
al llibre Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica (1687).
Per primera vegada demostrava que les lleis naturals governen els moviments de la Terra i
dels objectes celestes, però, tot
i això, hi havia preguntes que no
es podien resoldre. El reverend
anglicà Bentley, que utilitza en
les seves predicacions les teories
de Newton, va proposar una paradoxa cosmològica observant

que, si l’univers és finit, per que
no col·lapsava sobre si mateix en
un sol punt, a causa de la llei de
la gravetat. Newton va replicar
que, l’única manera de crear un
univers estable era tenir un conjunt uniforme i infinit d’estrelles,
de manera que cada estrella fos
atreta des de totes les direccions, de manera que totes les
forces es cancel·larien entre sí.
Newton sabia, però, que aquesta era una estabilitat precària. La
més mínima vibració, trencaria
l’estabilitat i acabaria fent que
l’univers es col·lapsés, com un
castell de naips.
Una altra pregunta, relacionada
amb l’anterior, era l’estabilitat de
Sistema solar. Per una banda, les
influències mútues entre els planetes, en especial les de Júpiter,
el planeta més gran, anirien canviant les òrbites. D’altra banda,
preocupava molt a Newton que
totes les òrbites dels planetes es
moguessin en el mateix sentit,
que fossin quasi circulars i que
estiguessin gairebé en un mateix pla, de manera que el Sistema solar té la forma aproximada
d’un disc.
Aquestes qüestions eren molt
sorprenents per a Newton. Va

admetre que les òrbites havien
de patir desviacions o pertorbacions amb el perill de desviarse del recorregut natural i, que
haurien de ser aleatòries. Al
seu escrit De motu corporum in
gyrum (Sobre el moviment dels
cossos en òrbita, 1684) afirma
que els planetes no es mouen
exactament en el·lipses, ni recorren dues vegades la mateixa
òrbita. Reconeixia que definir
els moviments en el futur llunyà
excedia amb escreix la capacitat
de d’intel·lecte humà.
Newton va concloure que Déu
era necessari per a mantenir l’univers i el Sistema solar
en perfecte ordre. De tant en
tant, havia de donar empentes
a les estrelles, de manera que
l’univers no es col·lapsés. Igualment, havia d’anar mantenint la
posició dels planetes, de manera
que el Sistema solar fos estable.
Al llibre Opticks (Òptica, 1704),
Newton havia escrit: “Un destí cec mai podria fer que tots
els planetes es moguessin
d’aquesta manera, amb algunes
irregularitats amb prou feines
apreciables que poden procedir
de l’acció mútua entre planetes
i cometes, i que probablement

“Newton va concloure que Déu
era necessari per a mantenir l ’univers
i el Sistema solar en perfecte ordre.”
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“Van fer falta 120 anys,
per resoldre els problemes que
tant preocupaven a Newton.”

es faran més grans amb el pas
d’un llarg període de temps fins
que, al capdavall, aquest sistema es vegi precisat a que el seu
autor el torni a posar en ordre.”
Va atribuir a l’acció de la creació
divina, en forma de constant minute corrections (correccions diminutes constants), el que a ell
li semblaven unes coincidències
misterioses.
En les edicions posteriors dels
Principia, escriu: “Aquesta admirable disposició del Sol, els
planetes i els cometes no pot
ser altra cosa que l’obra d’un
Ser intel·ligent i omnipotent.”
L’única solució era la intervenció
divina. La «mà de Déu» havia de
conduir cada planeta de tornada
a la seva òrbita.
Leibniz, que no hi estava d’acord,
ho havia criticat vivament per
què sostenia que el Creador no
podia ser un fabricant tan maldestre. Que era una idea més
aviat restrictiva respecte de la
saviesa i de la potència divines.
No podia ser com un rellotger
que va donant corda constantment al rellotge. Altres hi estaven d’acord: “Si el rellotge segueix funcionant sempre sense

l’assistència del rellotger, bé es
podria prescindir del rellotger,
és a dir, de Déu”, afirmava Clarke, un partidari de la hipòtesi de
Newton.
Van fer falta 120 anys, per resoldre els problemes que tant preocupaven a Newton. La solució
era aplicar les mateixes lleis que
Newton havia proposat, però
amb idees noves i un desenvolupament més avançat de les
matemàtiques. Ho feren, entre
altres, Joseph Louis Lagrange
(1736-1813) i Pierre-Simon Laplace (1749-1827).
En especial Laplace. Va trobar
que les òrbites dels planetes són
periòdiques, és a dir, que les variacions es compensen i es neutralitzen entre sí a la llarga. Les
pertorbacions seculars de Júpiter i Saturn no els farien abandonar el sistema. L’obra de Laplace
coronava el treball de Newton,
explicant les anomalies orbitals
que tant el preocupaven com
a simples pertorbacions, que
només depenien de la llei de la
gravitació i que es compensaven
en el transcurs del temps.
Per explicar el problema de les
òrbites dels planetes, que gi37

ren en el mateix sentit, que son
quasi circulars i que formen
un disc, Laplace va proposar
l’anomenada “hipòtesi nebular”.
La va desenvolupar, de manera
definitiva, a la tercera edició de
Exposition du système du monde (Exposició del sistema del
món) publicada l’any 1813.
Per Laplace el fenomen de la
disposició de les òrbites hauria
de tenir una causa ben definida. Tots els planetes i els seus
satèl·lits haurien de tenir un
origen comú, la qual cosa seria
la causa d’aquestes similituds.
Va postular, doncs, que inicialment, el Sol tenia una mida molt
més gran que l’actual. A mesura
que les molècules més exteriors
s’anaven refredant es formarien
anells circulars, dins dels quals
la matèria s’aniria condensant
en globus i es formarien els planetes. El propi moviment inicial
de rotació de la nebulosa explicaria que tots els planetes i els
seus satèl·lits giressin en el mateix sentit i en el mateix pla. La
hipòtesi de Laplace fou el primer
model cosmològic científic sobre la formació del Sistema solar
que, en essència, continua sent

“Un Déu que no faci cap falta
no vol dir que no existeixi.
Nosaltres no fem cap falta,”
vàlid, tot i a pesar de les múltiples correccions
fetes fins ara.
Quan Laplace va lliurar a Napoleó un exemplar
dels dos primers toms del Traité de mécanique
celeste (Tractat de mecànica celeste, 17981825), que resumia la seva teoria, Napoleó l’hi
va comentar: «Monsieur Laplace, em diuen
que heu escrit aquest extens tractat sobre el
sistema del món sense haver mencionat al seu
Creador, és cert?». Segurament, Napoleó sabia
que Newton havia apel·lat a Déu per explicar
l’estabilitat i l’origen del Sistema solar. L’hi estranyava que Laplace no el cités ni una sola vegada. La resposta de Laplace fou: «Sire, no he
tingut necessitat d’aquesta hipòtesi».
La hipòtesi cosmogònica de la nebulosa primitiva va aconseguir explicar l’origen del Sistema
solar i, sobre tot, del seu bon ordre sense recórrer directament a la divinitat. Desgraciadament, és una controvèrsia que es va repetint.
S’exigeix que Déu sigui com un mecànic o com
un enginyer, que arriba allà on la natura no ho
pot fer. Un afany inútil. D’una banda, Déu no
està lligat ni al temps ni a l’espai. D’altra banda,
és una cosa innecessària, perquè, a la llarga, la
natura dóna les respostes a través de lleis naturals, que sí que estan dins del temps i de l’espai.
No podem demostrar, de forma empírica,
l’existència de la hipòtesi nebular, perquè forma part del passat. Però, si que explica tot
allò que sí que podem observar. Tot allò que
estranyava a Newton, però també, la diferent
composició dels planetes en funció de la seva
llunyania al Sol, l’evolució química dels meteorits, la conservació del moment cinètic del
Sistema solar, etc. Però, si la hipòtesi és certa,
hauria de passar el mateix en altres sistemes
planetaris en formació. La primera confirmació, 180 anys després de Laplace, va arribar de
la ma d’imatges del Telescopi Espacial Hubble
l’any 1995, en les quals és veuen uns 150 discos
al voltant d’estrelles dins de la nebulosa M42.
Són discos protoplanetaris, la versió moderna
de la hipòtesi nebular. A partir de l’any 2016,
les imatges del Very Large Telescope, a Xile, ens
mostren discos protoplanetaris amb molt de
detall, on veiem, per primera vegada, planetes
en formació.
L’origen de l’Univers, que plantejava a l’article
anterior, es pot considerar com un problema
semblant.
El físic Stephen W. Hawking publicava, l’any

1988, el llibre “Historia del temps”. Alguns
comentaristes sostenien que reconeixia
la possible existència d’un Déu creador.
Jo crec que, en el fons, la volia negar. Al final del capítol 8, titulat “Origen i destí de
l’Univers”, es pot trobar aquesta frase: “La
idea que l’espai i el temps podrien formar
conjuntament una superfície tancada sense límits té també implicacions profundes
pel que fa al paper de Déu en els afers de
l’univers. Amb l’èxit de les teories científiques, la majoria de la gent ha començat a
pensar que Déu deixa que l’univers evolucioni segons un conjunt de lleis i no hi intervé per infringir-les. Tot i això les lleis no
ens diuen com havia de ser l’univers en començar –encara correspondria a Déu donar corda al rellotge i triar com començar
l’univers. En la mesura que l’univers necessiti un començament, podem suposar
que ha tingut un creador. Però si l’univers
és en realitat completament autodeterminat, sense límits ni vores, no tindria ni
començament ni final. Simplement seria.
Quin lloc, quedaria, aleshores, per a un
creador?”
Anys després, el 2010, Hawking publica
el llibre “El Gran Disseny”, on explica una
teoria, encara no demostrada, on l’univers
es crea a si mateix. La teoria incorpora una
creació quàntica de l’univers, en la qual
l’univers pot tenir moltes histories possibles, i totes elles es donen, de manera que
aleshores un univers com el nostre seria
del tot natural. Vaig tenir una conversa
amb David Jou, físic i traductor dels llibres
de Hawking, on vaig comentar que al llibre
es negava l’existència de Déu. “Hawking
-va respondre Jou- no diu que Déu no és
possible sinó que no és necessari. Abans
ell parlava de la ment de Déu, el món és
tant ben fet, té una lògica tant elegant i
tant precisa; però ara quant s´hi imagina
que hi ha molts universos diferents, aleshores aquesta idea d’elegància que a ell el
seduïa sobre el pensament de Déu ara li
sembla una dispersió.” Més o menys, una
mena d’actualització de la frase de Laplace. A continuació Jou va afegir: “Però, és
clar, un Déu que no faci cap falta no vol dir
que no existeixi. Nosaltres no fem cap falta, jo no vaig cap falta, Mozart no feia cap
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“La creació és, de fet, un gran
misteri. La revelació natural ens
dóna breus instants de comprensió”

falta, Bethoven no feia cap falta, la humanitat no
feia cap falta, la Terra no feia cap falta, és el mateix
univers el que no feia cap falta. I quan t’adones que
res no feia cap falta, és un pensament molt alliberador en el fons.” Absolutament d’acord.
La hipòtesi divina, en ciència, no té cap sentit. Primer: al final, hi ha una altra explicació. Lagrange
i Laplace donaren una altra explicació, 180 anys
més tard, i ara es va afinant amb dades empíriques. L’explicació física sobre l’origen de l’Univers
va començar ara fa “només” prop de 100 anys amb
la relativitat general i la teoria de Big Bang. Ara, estem en el procés de resoldre alguna de les teories
proposades, com la que explica Hawking. El més
essencial, segurament, és resoldre el problema de
la quantificació de la gravetat. Un univers quàntic,
podria consistir en una complicada jerarquització
de mons, un dels quals seria el nostre “univers”
que va començar amb el Big Bang. No ho sabem,
però es pot afirmar que, amb l’estat actual sobre
l’univers i les seves lleis, és compatible que així sigui.
Segon: s’esdevé un Déu tapaforats. Cada vegada
que hi ha una esquerda, alguna cosa que la ciència
encara no ha pogut resoldre, apareix la falsa idea
que això queda fora del domini de la ciència, i apareix la “mà” o la “ment” de Déu que ho resolt.
Tercer: quina idea tenim de Déu? Com el transme-
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tem? Els personatges d’aquesta historia, quina
idea tenien? Quina tenim nosaltres?
Sovint es diu que Newton era profundament religiós. Va escriure més llibres sobre teologia que
sobre física. Es creu que Newton era, de fet, un
arrianista, o un antitrinitari, que creia en un únic
Déu: el Pare. Laplace, i molts altres científics de
l’època, eren ateus del deu cristià, però creien en
l’existència d’una intel·ligència suprema. Tot estava sotmès a unes poques lleis naturals que es
complien invariablement, tot l’univers era absolutament determinista. Ara, a través de la mecànica
quàntica, especialment pel principi d’incertesa,
sabem que no és així.
Hawking podria admetre, a contracor, l’existència
d’un Déu creador quan va escriure “La historia
del temps”. Però, en una entrevista d’un diari de
l’època, afirmava que “ell no creia en un déu personal”.
Jo si que crec en un Déu personal. En un Déu
que, citant unes paraules de Pau, “està amagat en
el silenci dels segles” (Romans 16,25), i que s’ha
manifestat en l’evangeli de Jesucrist. S’ha fet personal, com cada un de nosaltres. Però, continua
sent silenciós en la natura. La creació és, de fet, un
gran misteri. La revelació natural ens dóna breus
instants de comprensió: observant la mirada del
nostre gos, o contemplant una posta de Sol en el
silenci del desert. La creació és l’immens amor de
Déu, fent-se realitat personal en les nostres vides.

4

VERITATS
CRUCIALS

que l’Evangeli presenta

L’evangeli a Romans 1-4

Un dels millors llocs per a començar a buscar
una explicació bàsica de l’evangeli és a la carta
de Pau als Romans. Potser més clarament que
qualsevol altre llibre de la Bíblia, Romans conté una expressió deliberada, pas a pas del que
Pau entenia com les bones notícies.

Pau volia que aquests cristians sabessin d’ell, el
seu ministeri, i especialment el seu missatge.
Volia que sabessin que les bones notícies que
predicava eren les mateixes bones notícies
que ells creien.
“no m’avergonyeixo de l’evangeli,” comença,
“que és poder de Déu per a salvar tothom qui
creu;” (Rom. 1.16). A partir d’aquí, especialment
a través dels primers quatre capítols, Pau explica les bones notícies sobre Jesús amb un meravellós detall. En examinar aquests capítols,
veurem que Pau estructura la seva presenta-

En realitat, el llibre dels Romans no és tant un
llibre en absolut, almenys com solem pensar
en els llibres. És una carta, una manera en què
Pau es presenta a si mateix i el seu missatge a
un grup de cristians que mai l’havien conegut.
És per això que és tan sistemàtica, pas a pas.
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creat a nosaltres mateixos, i no som ni autosuficients ni responsables. No, és Déu qui va
crear el món i tot el que hi ha en ell, inclosos
nosaltres. Perquè ell ens va crear, Déu té el dret
d’exigir que l’adorem. Mirin el que diu Pau en
Romans 1.21: “ja que després d’haver conegut
Déu, en comptes de glorificar-lo i donar-li gràcies com a Déu, s’han abandonat als seus fútils
raonaments i se’ls ha ofuscat l’enteniment.”.

ció de l’evangeli entorn d’algunes veritats crítiques, veritats que apareixen una vegada i una
altra en la predicació de l’evangeli per part dels
apòstols. Vegem la progressió del pensament
de Pau en Romans 1-4.

1. Pau diu als seus lectors que és a
Déu a qui han de rendir comptes.

Després dels seus comentaris introductoris en
Romans 1:1-7, Pau comença la seva presentació de l’evangeli declarant que “la reprovació
de Déu es revela des del cel” (Rom. 1.18). Amb
les seves primeres paraules, Pau insisteix que
la humanitat no és autònoma. No ens hem

Així Pau acusa la humanitat: han pecat al no
honorar i agrair a Déu. És la nostra obligació,
com a persones creades i de propietat de Déu,
donar-li l’honor i la glòria que li correspon,
viure, parlar, actuar i pensar de manera que es
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reconegui la seva autoritat sobre nosaltres.
Som fets per a Ell, dependents d’Ell, i per tant
responsables davant d’Ell. Aquest és el primer punt que Pau s’esforça a mostrar mentre
explica les bones notícies del cristianisme.

2. Pau diu als seus lectors que el seu
problema és que es van rebel·lar contra Déu.
No van venerar a Déu ni li van donar les gràcies com haurien d’haver-ho fet. Els seus
cors es van enfosquir i “han substituït la
glòria de Déu immortal per imatges d’homes
mortals, d’ocells, de quadrúpedes i de rèptils.”
(Rom. 1.23). Aquesta és una imatge veritablement repugnant, no és així? Que els éssers humans considerin al seu Creador i després decideixin que una imatge de fusta o
metall d’una granota, d’un ocell o fins i tot
de si mateixos és més gloriosa, més satisfactòria i més valuosa és el súmmum de l’insult
i la rebel·lió contra Déu. És l’arrel i l’essència
del pecat, i els seus resultats són ni més ni
menys que horribles.

el més “sant” dels jueus hauria aplaudit la
persecució i mort als gentils, així que fa un
gir en Romans 2:1 i assenyala amb el dit
acusador als aplaudidors: “Per tant no tens
excusa!” Igual que els gentils, diu, els jueus
han trencat la llei de Déu i estan sota el seu
judici.
A mitjans del capítol 3, Pau ha acusat cada
persona del món de tenir rebel·lió contra
Déu. “ja hem demostrat que tots, tant jueus
com no jueus, estan sota el domini del pecat.”
(Rom. 3:9). I la seva conclusió alliçonadora és
que quan estiguem davant de Déu el Jutge,
tota boca serà silenciada. Ningú muntarà
una defensa. No s’oferirà ni una sola excusa.
El món sencer -jueus, gentils, tots i cadascun
de nosaltres- serà responsable davant Déu
(Rom. 3.19).
Ara, estrictament parlant, aquests dos primers punts no són realment bones notícies
en absolut. De fet, són notícies bastant dolentes. Que m’hagi rebel·lat contra el Déu
sant i jutge que em va fer no és un pensament feliç. Però és important, perquè prepara el camí per a les bones notícies. Això
té sentit si ho penses. Que algú et digui, “Et
salvaré!” no és realment una bona notícia
tret que creguis que realment necessites ser
salvat.

Durant la major part dels següents tres capítols Pau insisteix en aquest punt, acusant
a tota la humanitat de ser pecadors contra
Déu. En el capítol 1 se centra en els gentils,
i després en el capítol 2 es torna amb igual
força cap als jueus. És com si Pau sabés que
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troba en el Crist Jesús”.

3. Pau diu que la solució de Déu al
pecat de la humanitat és la mort sacrificial
i la resurrecció de Jesucrist.

Però hi ha una pregunta més que Pau respon. Exactament, com és això una bona
notícia per a mi? Com m’incloc en aquesta
salvació promesa?

Havent exposat les males notícies del que
ens enfrontem com a pecadors davant el
nostre Déu just, Pau va ara cap a les bones
notícies, l’evangeli de Jesucrist.

4. Pau li diu als seus lectors com
ells mateixos poden ser inclosos en
aquesta salvació.

“Ara, en canvi, al marge de qualsevol llei, s’ha
manifestat la justícia de Déu” (Rom. 3, 21).
En altres paraules, hi ha una manera que
els éssers humans siguin considerats justos
davant Déu en lloc d’injustos, que siguin declarats innocents en lloc de culpables, que
siguin justificats en lloc de condemnats. I no
té res a veure amb actuar millor o viure una
vida més justa. Ve “a part de la llei”.

D’això és del que escriu fins al final del capítol 3 i després en el capítol 4. La salvació
que Déu ha proporcionat ve “per la fe en Jesucrist”, i és “per a tots els qui creuen” (Rom.
3.22). Llavors, com és que aquesta salvació
es converteix en una bona notícia per a mi?
Com arribo a estar inclòs en ella? Creient en
Jesucrist. Confiant en ell i en cap altre per a
salvar-me. “al qui no fa cap obra, però creu
en aquell qui restableix el pecador, la seva
fe li és comptada com a justícia” (Rom. 4:5).

“A través de la mort sacrificial i la resurrecció
de Crist -per la seva sang i la seva vida- els
pecadors poden ser salvats de la condemnació que els nostres pecats mereixen.”

Aquest article és una adaptació de “Què és
l’Evangeli?” un llibre de Greg Gilbert.

Llavors, com succeeix? Pau ho diu clarament
en Romans 3.24. Malgrat la nostra rebel·lió
contra Déu, i davant una situació desesperada, podem ser “justificats gratuïtament per
la seva generositat, gràcies al rescat que es
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“Home Sweet Home”
Una nova comèdia romàntica cristiana titulada “Home
Sweet Home” arriba als cinemes aquest any.
La pel·lícula basada en la fe és un romanç actual. “Home
Sweet Home” està protagonitzada per l’actriu, cantant i
estrella de les xarxes socials Natasha Bure i l’actor Ben
Elliott.
La pel·lícula explica la història de Victòria, que està avorrida del seu alegre estil de vida social i anhela la integritat però no té ni idea del que això realment significa, així
que quan Jason entra en la seva cafeteria ella encén els
seus encants. Però quan ell no respon al seu coqueteig,
per primera vegada per a ella, el desafiament comença.
“Home Sweet Home” arriba als cinemes en la primavera
de 2020.

“Don´t Say My Name”
“No diguis el meu nom” es basa en la història real d’una
supervivent del tràfic de persones que va escapar dels
seus captors.
“Seguirem el seu angoixant viatge de supervivència
(Adriana) mentre navega pel camí cap a la restauració i
la curació”.
Cameron Arnett, una de les estrelles de la reeixida
pel·lícula de contingut cristià “Overcomer”, interpreta a
un investigador de Seguretat Nacional en “Don’t Say My
Name” i espera córrer la veu sobre els fets terribles que
existeixen darrere d’aquesta forma d’esclavitud.

bonjandesign.com

DISSENY, DISSENY WEB I ANIMACIÓ

“Heavenquest”
King Street Pictures ha llançat recentment el tràiler de la
seva pròxima pel·lícula d’aventures fantàstiques,
“Heavenquest: El Progrés del Pelegrí”, basada en la icònica
novel·la de 1678 “El Progrés del Pelegrí” de John Bunyan.
El Progrés del Pelegrí, la primera novel·la escrita en anglès, ha estat traduïda a més de 200 idiomes i mai s’ha
esgotat. Ara, l’estimada al·legoria cristiana serà recreada
com una pel·lícula en “Heavenquest”.
Produïda amb un micropressupost, 1 de 500 d’una típica pel·lícula d’estudi, “Heavenquest” va ser filmada sense un guió complet i amb només un petit equip. Karyme Lozano i Fernanda Romero de Mèxic, Peta Sergeant
d’Austràlia, Ricky Kim de Corea del Sud i el conegut actor
cristià estatunidenc Alan Powell com un dels protagonistes de la pel·lícula.
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ENS ADAPTEM AL
TEU PRESSUPOST
La teva web no està en la
primera pàgina de Google?
No necessites invertir molts
diners per estar a la
primera pàgina de Google.

PREGUNTA SENSE COMPROMÍS:

696 19 86 70

info@bonjandesign.com

Elle Limebear

Lost In Wonder

Brand New

“La meva esperança
és que els meus
amics que encara
no coneixen a Jesús
es puguin identificar amb aquestes
cançons. Que les
tinguin a les seves
llistes de reproducció,
extenent esperança,
dirigint-los cap a
la veritat, i després
veient com s’extén
cap als seu amics,
universitats, clubs, cap a les seves ciutats i més enllà”.

Jeremy Casella

Spirit

“Tant la meva pròpia
història, com la dels
meus amics, està plena
de moments de goig
com de moments de
tristesa”, comparteix
Jeremy Casella. “Una
cosa que he après a
la meva vida és que
l’Esperit Sant està
present en tot allò que
passem: els maldecaps,
les celebracions i fins i
tot en els moments en
què, aparentment, no ens passa res. La meva esperança
és que aquestes cançons recordin a la gent que estiguin
en el moment en què estiguin, el Senyor està sempre
a prop, i ens omple amb amor, força i poder, i que mai
estem sols”.

Isaias Rodriguez
https://www.facebook.com/mcristianam
https://twitter.com/mcristianam
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Matthew West

“El títol del disc,
“Totalment nou”,
representa en quina
situació em trobo en
aquests moments”,
explica Matthew
West. “He signat un
nou contracte discogràfic, he començat la
meva pròpia companyia de representació, estic construint
un nou estudi, i a
més he escrit noves
cançons. Però el títol del disc va més enllà i té un significat
més profund, inspirat per la idea de mirar enrere, o més
aviat, tornar enrere. En molts aspectes aquest és un àlbum
que em retorna a quan em vaig convertir a Crist, i la meva fe
era nova i viva”.

Let There Be
Wonder (Live)

Matt Redman

“Un tema que
destaca de manera
important al llarg del
disc és el nom i el
caràcter i la història
de Jesús. Crec que hi
ha una necessitat en
la nostra societat i en
l’església, no només
de parlar de manera
general sobre qui és
Deu, sinó també de
donar-li el nom que
es mereix, i cantar el
nom de Jesús. Les cançons de lloança mai seran capaces per sí
mateixes de descriure la glòria de Déu, per això és tant important que el poguem expressar tant bé com poguem”.

