
 
Ordre de Culte 

5è diumenge quaresma 
7-4-2019 

 
Preludi musical 

Benvinguda i Pregària 
Himne 73 CG 

Crida a la lloança: 
Salm 126 

Himne 9 CG 
Lectures: 

Isaïes 43, 16-21 
Filipencs 3, 4b-14 
Himne 157 HC 

Proclamació de la Paraula: Joan 12, 1-8 
Interludi musical 

The Cor: By the Waters of Babylon 
(Vora els rius de Babilònia 

ens assèiem i ploràvem 
d’enyorança de Sió 

Salm 137, 1) 
Sant Sopar 

Himne 67 CG 
Vida Comunitària: 

Ofrena 
Interludi musical 

Anuncis 
Himne 63 CG 
Benedicció 

Postludi 
 

Litúrgia i Predicació: Marta López Ballalta 
Escola Dominical: Judit Pallàs 
Música: Robert Bailey 
Lectures: Lídia Castell 
Diaca: Lídia Guinot | Ajudant de diaca: Elisabet Cortés 
Prep. Sant Sopar: Pepita Sánchez i Gaston Johnson | Ajudant Sant Sopar: Lluïsa Braña 
Butlletí: Caroli Capó 
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UN VEL ESQUINÇAT 

“Jesús llançà un gran crit i va expirar. 
Llavors la cortina del santuari s’esquinçà en dos trossos de dalt a baix.  El 
centurió, que estava enfront d’ell, quan veié la manera com havia expirat, 
digué: 
--És veritat: aquest home era Fill de Déu.” Marc 15 

El temple de Jerusalem estava dissenyat de forma semblant a les 
“Matrioska”, aquelles nines russes que al obrir-les vas descobrint que en 
trobes un altre més petita a dins. 

Així, la nina més gran que alberga la resta, seria el temple en el seu 
conjunt a on tenim per exemple l’atri dels gentils a on podien accedir els no 
jueus. 

Però una mica més endins, ja els gentils no podien entrar, allà trobem el 
pati de les dones a on podien estar les dones d’Israel. Si seguim obrint 
“Matrioskes” i ens anem apropant a l’interior, trobarem el pati dels homes, 
jueus, a on ja no podien entrar les dones; i més endins el pati dels sacerdots, 
a on ja no podien entrar els altres homes. Després el lloc Sant, que guardava 
l’habitació més petita de totes, sense cap mena de finestra, el Santuari, el lloc 
més sant a on només podia entrar el Gran Sacerdot un cop l’any, al Yom 
Kipur, per expiar els pecats de tot el poble. 

La lògica de tot plegat era la següent, que Déu al ser perfectament Sant, 
no podia estar en contacte ni amb el pecat ni amb la impuresa, per això hi 
havia, diguem-ho així, “graus” d’apropament a Déu, els gentils evidentment 
fora a les portes, les dones al primer pati, però al Santuari només un Summe 
Sacerdot, un cop l’any i això s’entenia com una concessió per part de Déu, la 
seva gràcia permetia que es poguessin expiar els pecats del poble un cop l’any. 
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EL BUTLLETÍ   



Els tres evangelis sinòptics coincideixen en interpretar la mort de Jesús a 
la creu com el moment en el que Jesús va mostrar el seu veritable poder, amb 
l’alè del seu crit punyent, esquinçà el vel que impedia l’accés al lloc a on 
habitava la Glòria de Déu, i d’aquesta forma trencà amb les barreres 
humanes, ja no hi ha jueu ni gentil, ni home ni dona, ni esclaus, ni lliures. 

Aquest home era el Fill de Déu, va ser la confessió del centurió, 
confessió que també recullen els tres evangelis. El fill de Déu, esquinçat a la 
creu, esquinça la cortina del Santuari de dalt a baix, des del cel fins a la terra, 
per obrir-nos una porta d’accés a Déu i, d’aquesta manera, va fer efectiva la 
destrucció del temple, sense tocar ni una sola pedra, deixant lliure l’accés a 
Déu. I és que l’accés a la intimitat, a allò sagrat, al més profund de la vida, 
només pot realitzar-se des les vides esquinçades que permeten l’accés al cor. 

Així, mirant ara cap aquella creu des d’on el Fill de Déu fa el seu crit 
punyent en favor nostre, és que hem de posar les nostres vides, la nostra 
església, les nostres institucions perquè també siguin esquinçades, de dalt a 
baix, des del cel fins a tocar a terra, perquè avui també sigui possible l’accés a 
la comunitat que conformem els fills i filles de Déu, en favor de tots aquells i 
aquelles que encara continuen caminant en la foscor, oblidats i invisibles, 
menystinguts i menyspreats per aquells que volen que l’accés a Déu estigui 
protegit per muralles de santedat. 

Només els qui esquincin els seus cors podran veure més enllà de les 
façanes humanes, per veure en l’altre només proïsme, ésser humà, imatge de 
Déu, temple sagrat en potència de l’Esperit del ressuscitat. 

No se’ns dona pas aquest Esperit perquè el guardem i el protegim del 
pecat del món, ans al contrari, se’ns dona perquè el compartim amb 
liberalitat per donar vida al món. 

Esquinçats pels altres, així és com som convidats a caminar amb Jesús, 
sembla tot un sacrifici, potser ho és, però és la forma en la que la vida de Déu 
es fa present entre nosaltres avui, amb els cors oberts per poder estimar i 
acollir tothom a la taula del convit del pa partit i de la copa de vida que s’ha 
vessat en favor nostre. 

 
Jonathan Navarro Estrada 

Pastor de la 1era Església Protestant a Rubí 

  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

 

FAMÍLIA CRISTIANA  
Pensem en els que no poden venir per diferents situacions i preguem per 
ells.  

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA    
Quan he preguntat al Wolfgang aquesta setmana què era urgent, m'ha dit: 
"Oro blanco y oro negro"..... Llet, sucre i cafè, “además de todo lo 
habitual”...o sigui productes varis de neteja, qualsevol cosa per la 
"botigueta solidària", te, gel, xampú, maquinetes d’afaitar, bosses 
d’escombraries industrials, i un llarg etc....tant llarg com coses que penseu 
que poden necessitar o compartir, i també m'ha dit que sobretot, sobretot 
donés les gràcies a tots per no fallar en pensar en ells. 

 

AGENDA 
• El 13 d’abril es celebrarà la Mesa de la EEC, a les 10h al segon pis 

de la nostra església. 
 

• El dissabte dia 4 de maig celebrarem el Dia de l’Església amb una 
sortida per conèixer la històries de les Colònies tèxtils que es van 
desenvolupar al voltant del riu Llobregat, la visita està guiada 
per l’Assumpta Montellà. El preu és de 28 € (autocar, guia i 
entrades a museus) i el dinar 15 €. Tenim 55 places així que no 
us dormiu, parleu amb l’Anna Guinot per reservar-vos una! 
 

• El dissabte 11 de maig estem convidats a compartir amb els avis 
i les àvies de la Residència Bet-San un temps de comunió. El 
nostre cor compartirà amb ells un temps de càntics, totes i tots 
podeu venir a visitar-los. 


