Ordre de Culte de diumenge d’Epifania de 6-1-2019
Preludi Musical
Benvinguda i pregària
Himne 180 CG
Crida a la lloança:
Salm 72, 1-7. 10-14
Himne 29 CG
Lectures:
Isaïes 60, 1-6
Efesis 3, 1-12
Himne 48 CG
Proclamació de la Paraula: Mateu 2, 1-12
Interludi Musical
Sant Sopar
Resposta a la Paraula
Himne 174 CG
Vida Comunitària:
Litúgia i Predicació
Ofrena
Marta López Ballalta
(interludi musical)
Músics
Esther Raduà
Anuncis
Lectures
Anna Guinot
Himne 173 CG
Diaca
Abel García
Benedicció
Ajudant de diaca
Postludi
Elisabeth Cortés
Santa Sopar
Alícia Pallàs
Manolita Fuentes
Prep. S. Sopar
Glòria Castell
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

EL BUTLLETÍ
EL
BUTLLETÍ
EL BUTLLETÍ

Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1648 – 06 de gener de 2019

Dia de Reis
Avui és dia de Reis, és el dia on els nens dipositen les seves il·lusions. És el dia de
grans sorpreses però també de grans decepcions. En desembolicar els regals se senten els crits de joia i els silencis de tristesa. No sempre els reis encerten els desitjos o
no sempre els reis tenen prou diners per satisfer les demandes cada cop més exigents
dels nens – i no tan nens - que, bombardejats per la publicitat, creuen que la seva
felicitat depèn d’aquell objecte tan desitjat.
Quan era nen, amb la lògica dels nens, pensava que, si els reis podien satisfer els
desitjos de tothom, si els reis eren prou poderosos per poder abastar tot el món en
una nit, i si en el món hi havia tanta pobresa i tanta necessitat, la solució als problemes de tothom era demanar prou diners als reis perquè tothom pogués viure amb
totes les necessitats cobertes. És el que passa quan a un nen se’l fa creure en la màgia, tot resulta molt més fàcil.
Però hi ha un dia que comences a dubtar. Hi ha qüestions sobre els reis que no acaben d'encaixar. Hi ha qüestions sobre el temps, l’espai i la intendència que susciten
preguntes que no tenen respostes fàcils. Llavors comencen a formular-se preguntes
als pares que, atabalats i divertits, intenten, de la manera que poden, respondre-les
per convèncer l’infant de la veracitat de la màgia dels reis. Entre els mateixos nens es
creen controvèrsies entre els que creuen i els que no creuen en els reis mags, i per
l’escola comença a córrer un rumor subversiu sobre la identitat dels reis. Són grans
moments que els pares gaudim intensament. Creure amb la realitat dels reis d’orient
és la mostra més palpable de com cal acollir el regne del cel.
Però si revisem la història, veiem que els presents que els reis d’orient van portar,
eren ben especials. Or, encens i mirra. Presents força estranys per un nounat. Però,
¿per què van portar aquests presents?
El que els savis d’orient van regalar a Jesús no van ser joguines, ni objectes de consum com fem nosaltres, sinó que van ser presents simbòlics que havien de marcar la
seva vida. El significat cristològic d’aquests presents és que l’or representa la reialesa
de Jesús. Els savis d’orient volien reconèixer a Jesús com el rei dels jueus. El segon
present, l’encens, era l’herba aromàtica que es cremava al temple. Aquest encens
dels savis d’orient representava la divinitat de Jesús. Per últim la mirra és el que
s’utilitzava per embalsamar els morts. Amb aquest present es volia simbolitzar la humanitat de Jesús.

Per a mi l’or, l’encens i la mirra no eren obsequis sense més transcendència sinó que
tenien un significat i això em fa pensar que els savis d’orient volien oferir a Jesús presents que havien de marcar la seva vida. És a dir, no eren obsequis sense més importància sinó que eren presents que havien de definir qui era i quina missió tenia a la vida.
Tot sovint, darrere de la pressió social per satisfer els desitjos dels nostres infants, o per
la por que el nen no tingui un trauma d’infantesa, recorrem botigues a la recerca de la
joguina que el fill desitja desesperadament. Coneixia un professor meu, molt progre ell,
que als seus fills els va explicar des de ben petits la realitat dels reis d’orient, d’aquesta
manera els evitava que tinguessin un trauma psicològic descomunal que hauria minvat
la seva confiança amb els seus progenitors i que tindria efectes tremendament nocius
per la seva psique.
No, no es tracta d’evitar traumes als nostres fills, perquè és només a partir de la superació de traumes que enfortim el caràcter del nen per poder suportar les batzegades que
ens té reservades la vida. Es tracta de quin regal per la seva vida.
Quin és el regal que marcarà la vida del nen?
Fins fa pocs anys el cristianisme era, en el nostre país, una imposició. No era concebible
educar el nen fora de la moral cristiana. Però en els darrers anys, aquesta tendència ha
canviat. La societat ha passat de ser religiosa a ser consumidora de litúrgia religiosa.
Una litúrgia religiosa que els nens no entenen. Comunions, batejos, casaments i processons són els únics actes als quals assisteixen els infants d’aquest país.

els convé, és a dir, manipulen el missatge de Déu. Aquest és el regal que cal fer, donar un missatge pur i clar de Jesús. Un missatge que els protegirà contra la manipulació del missatge de Crist, que els protegirà del discurs de l’odi, del discurs de la discriminació, de la violència i de la injustícia, uns discursos que avui en dia, tràgicament,
alarmantment i esfereïdorament estan en alça. El missatge de Crist els donarà pautes
de vida. Que tingueu un bon dia de reis.
Rubén Pallàs

ANUNCIS I COMUNICACIONS
Família cristiana
Ahir vàrem tenir la cerimònia de comiat del nostre estimat Eduard Soriano, membre que va
viure, durant molts anys, la seva fe entre nosaltres. Els últims anys, degut a la seva delicada salut, vivia a la residència Bet-san.
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de salut no poden
venir i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap a una presta
recuperació amb l’escalf de la comunitat.

Cistella Solidària
Aquesta setmana hem pogut omplir els prestatges dels
esmorzars del "Chiringuito". Faltava llet, formatge, margarina i ara ja en tenen per uns quants dies. Gràcies per
la vostra generositat, gràcies per no oblidar-los. Aviat
podran passar per aquí també per recollir tot el que hi
haurà al magatzem. Si teniu mantes, motxilles, termos
recordeu que fan molta falta per els sense sostre. No
paren de donar les gràcies a tots per estar atents a les
seves urgències. Donem gràcies a Déu per poder ser
instruments a les seves mans.

Per altre costat estan els nens que acudeixen a comunitats religioses que Trump, Bolsonero i Abascal aprovarien amb un hurra. Són comunitats on s’adoctrina els nens amb
un discurs ultraconservador que no admet cap mena de crítica, ni discrepància.
Per tant ens trobem amb nens que viuen lluny dels valors del cristianisme i uns nens
que viuen els valors d’un cristianisme manipulat als interessos dels poderosos. No hi ha
cap disciplina que doni pautes, referents i pensaments per la vida. Ans al contrari, cada
cop els pares estan més preocupats en satisfer els desitjos dels fills fins al punt que
aquest es converteixen en dictadors d’uns pares atemorits.

Agenda
•

Les famílies que viuen el cristianisme desitjarien que els seus fills mantinguessin la fe,
però la fe no s’hereta. No podem i devem imposar la nostra fe al nen quan aquest es fa
gran. Però sí que es poden transmetre els valors del cristianisme. Són uns valors que
transforma la persona. L’apòstol Pau els anomena els fruits de l’esperit: amor, goig, pau,
paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d'un mateix.

•

Uns fruits que tan poc sovint veiem reflectits en les altes estructures eclesials. No cal
anar massa lluny per comprovar-ho. El prior del Valle de los caídos (un falangista declarat) està totalment en contra que les despulles del dictador siguin traslladades fora de la
basílica. Però a més a més, si fossin traslladades, la cúpula eclesial no veuria en mals
ulls que la nova ubicació fos la catedral de la Almudena! Quan hi ha tanta complicitat
entre la cúpula eclesial i els corrents de ultradreta, el discurs del cristianisme perd credibilitat.

•
•

Quin és el regal que marcarà la vida del nen? No pot ser altre que el missatge de Jesús,
despullat de tanta religiositat, de tanta -per què no dir-ho- superstició, de tants interessos creats, de tantes ànsies de poder, de Trumps, Bolsoneros, Abascals, i un llarg i
vergonyós etcètera que invoquen el nom de Déu en va i al discurs de l’odi per parts
iguals. Utilitzar el nom de Déu en va no vol dir que pronunciïn el nom de Déu molt freqüentment –que també- sinó que utilitzen el nom de Déu per fer dir a Déu el que a ells

•

•
•

El proper dijous, 10 de gener, reprenem els estudis bíblics amb un sopar d’epifania.
Totes i tots esteu convidats, solament cal que porteu un plat per a compartir.
El dissabte 19 de gener, a les 19h, celebrarem el culte protestant de la setmana de
pregària per la unitat dels cristians. Durant aquesta setmana les diferents confessions
cristianes organitzen espais de pregària ecumènics per acostar-nos les unes als altres i
proclamar la unitat que tenim en Crist.
La propera Reunió de Consell serà el 20 de gener, a les 8:30h al segon pis. La propera
Mesa serà el 9 de febrer a les 10h al segon pis.
El diumenge 20 de gener celebrarem el tradicional culte metodista del pacte.
El dissabte 26 de gener, a les 12h, tindrà lloc a l’església d’Alacant l’ordenació pastoral
de Tere Sancho. Ens congratulem amb la nostra església germana i en el seu reconeixement de la tasca continuada que la Tere ha tingut a la seva comunitat i al presbiteri
de Llevant.
L’assemblea anual de la nostra comunitat serà el proper 24 de febrer, els caps de departament comenceu a preparar els informes.
Encara podeu subscriure-us a la revista oficial de la IEE, Protestantes. La subscripció a
la revista és anual, amb un cost de 16,50 €, i pot fer-se a través de correu ordinari (Apd.
de correus 204, 08191 - Rubí, indicant nom i adreça completa; direcció d’entrega i correu electrònic); per mail (director.protestantes@iee-protestante.org) o online
(https://goo.gl/forms/B24T26L5bZrZDuz02).
El número de compte és: Iglesia Evangélica Española IBAN ES36 2100 3082 9222
0025 4020. Els números s’enviaran a l’església de la IEE que indiqui el subscriptor.

