Ordre de Culte 4t diumenge d’advent: Viure l’amor
Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he
estimat. (Juan 15, 12)
22-12-2019
Preludi musical
"Seré a casa per Nadal". K. Gannon, W. Kent
Benvinguda
Encesa de l’espelma:
Viure l’amor
Pregària
The Cor: Veni Emmanuel (Zoltan Kodaly)
Veniu, veniu Emmanuel
allibera Israel captiu
que gemega a l’exili
privat del Fill de Déu
Veniu, veniu o Sol d’Orient
Conforteu-nos amb la vostra vinguda.
Repeleu la boira de la nit
i la sinistra foscor de la mort.
Alegreu-vos! Alegreu-vos! Emmanuel naixerà per a tu,
Israel.
Veniu, clau de David,

obre el Regne del Cel;
prepara’ns-hi una via segura
i tanca els camins de l’infern.
Alegreu-vos! Alegreu-vos! Emmanuel naixerà per a
vosaltres, Israel.
Veniu, veniu Adonai,
qui, dalt del Sinaí,
en la majestuositat de la vostra glòria
donares al poble la teva llei.
Alegreu-vos, alegreu-vos,
Emmanuel naixerà per a vosaltres Israel.

Celebrar el adviento quiere decir
amar Dietrich Bonhfoeffer
Himne 5 CG
Crida a la lloança:
Salm 80, 1-8.18-20
Himne Som aquí
Lectures bíblica:
Romans 1, 1-7
Isaïes 7, 10-16
Himne 7 HC
Proclamació de la Paraula: Mateu 1, 18-25
Interludi musical
"Jo m'estic al costat del vostre
bressol", Oratori de Nadal.
Cantata VI. Coral

Himne 65 CG
Vida Comunitària:
Presentació de les Ofrenes
Anuncis
Preparant el Nadal
Himne 173 CG
Benedicció
Postludi
"Just un gest de la seva mà",
Oratori de Nadal. Cantata VI. Ària
soprano
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El camí de la perfecció
Fa anys vaig assistir a la cerimònia d'enterrament d'un amic. Després de la cerimònia vàrem acompanyar als familiars al cementiri per dipositar les despulles. El
cementiri era gran, majestuós i s'hi respirava la pau pròpia dels cementiris ben
cuidats. Em va sorprendre quan vaig haver de passar sota un arc que donava
accés a un altre espai, era el cementiri dels no catòlics. Allí s'enterrava els protestants, els jueus, els suïcides, ateus i d'altres comunitats religioses que no podien
ser enterrades en terra sagrada.
El mateix concepte de terra sagrada comporta que hi ha terra profana. Recordo
que en alguna pel·lícula de crims i assassinats, algun personatge cridava davant
l’imminent acte criminal dins una església: "Aquí no!, és terra sagrada". Com si un
crim fos més terrible si es comet en un lloc o un altre.
També nosaltres tenim una vida sagrada i una vida profana que mostrem segons
l'ambient on som. Potser no hauríem de tenir aquesta ambivalència, perquè la
frase de Jesús: "aneu i prediqueu a tota criatura" ens interpel·la a viure un cristianisme total. Però avui en dia –i no sé si antany- la conversa sobre Déu entre la
gent profana, es redueix a l'existència de Déu. El recorregut d'aquesta conversa
és molt limitat perquè en el fons no volem parlar del Déu viu, sinó que volem parlar de donar un sentit a l'existència, d'un Déu creador que dóna explicació a l'univers, però en cap cas ens volem parlar sobre el que significa Déu a les nostres
vides. La vertadera conversa sobre Déu no es mou sota els paràmetres de qui ha
creat el món o què hi ha després de la mort, es mou sota els paràmetres de com
transforma la meva vida i com visc jo el cristianisme. Perquè el cristianisme és
vivència. Hi ha moltes maneres de viure el cristianisme.
Hi ha el cristianisme estètic, on tot es basa en un consum d'actes religiosos, ja
sigui el bateig, el casament o inclús assistir als oficis dominicals pot formar part
d'un cristianisme estètic que no va més enllà de viure certes tradicions o costums.
Hi ha el cristianisme fanàtic que es caracteritza per intentar imposar al poble una
manera de pensar i de fer. És més un cristianisme polític que busca el seu poder i
la seva influència inculcant als seus seguidors el que han de pensar i creure. Recentment sembla que aquest tipus de viure el cristianisme està agafant força. Es
creuen en la possessió de la veritat absoluta i penso que el que intenten és impo-

sar unes posicions eclesials més en línia amb el poder polític que amb el missatge
del Crist.
Hi ha el cristianisme ètic. És un cristianisme que es basa en el comportament, en
les accions que fem, i que ens porta a analitzar contínuament la correcció de les
nostres actituds i accions. Potser impulsats pel manament de Jesús "Sigueu perfectes com el vostre pare celestial és perfecte", ens llencem a la carrera d'assolir
la perfecció en la nostra vida sense pensar que aquest és un camí que porta al
fracàs. El camí de la perfecció té dos possibles destins, el que ens porta a l'arrogància, a creure'ns que som com Déu i a mirar amb altivesa els altres i de sentir
orgull pel que som i pel que fem, substituint Crist per la nostra imatge i exigir als
altres el mateix comportament que el nostre. L'altre destí del camí de la perfecció
és la frustració. Joan Carles Mèlich afirma que l'ètica no és fer-ho bé, sinó que és
pensar que mai ho fem prou bé. És a dir, la perfecció és inassolible i per tant frustrant perquè no puc arribar a ser perfecte o almenys pel camí de l'ètica no arribarem a la perfecció.
Però també hi ha el cristianisme compassiu. És el cristianisme que no mira cap a
un mateix, que no busca la salvació a partir d'un comportament. Hi ha un cristianisme que mira l'altre, que no analitza si el comportament és congruent amb els
cànons ètics i morals del moment. Ja sabem que els cànons ètics i morals evolucionen, canvien i muten segons el temps i la cultura inclús dins el mateix cristianisme. El cristianisme compassiu és el cristianisme que no mira el seu comportament sinó que posa per davant l'altre. I aquest cristianisme compassiu ens porta al
cristianisme inclusiu que ens porta a afirmar que tots som iguals davant de Déu i
que ningú està per sobre de ningú i per tant tots som germans siguem com siguem, sense distinció de raça, gènere, cultura o procedència.
En la vida podem cometre molts errors, de vegades ens podem deixar portar per
sentiments negatius, de vegades les nostres accions no seran les millors, ni les
més ètiques. No importa, la nostra meta no es tracta de tenir un comportament
irreprensible per arribar a ser perfectes perquè la perfecció no passa per l'ètica.
És veritat que Jesús ens diu que siguem perfectes com ho és el nostre Pare, però
aquesta exhortació s'emmarca en un text que parla de l'amor, de l'amor als enemics, de la compassió, de la inclusió. Perquè és amb l'amor que vencerem el mal.
No, El camí de la perfecció no passa per seguir un codi ètic més o menys estricte
ni per una litúrgia magnífica, ni per una militància sense fissures, el camí de la
perfecció passa per les sendes de l'amor.
44 »Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen. 45 Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el sol sobre bons i
dolents i fa ploure sobre justos i injustos. 46 Perquè, si estimeu els qui us estimen,
quina recompensa mereixeu? ¿No fan el mateix els publicans? 47 I, si només
saludeu els vostres germans, què feu d'extraordinari? ¿No fan el mateix els pagans?
48 »Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare celestial. Mt 5, 44-48
Rubén Pallàs

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
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.

LA CUINA DE CASA
Estem molt contents de comunicar que vam recaptar entre tots 405 euros que aniran integrament a la caixa d’ajut social.
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Fem vacances de Nadal dels estudis bíblics, seguirem amb l’Apocalipsi a partir del
9/01 a les 19h. ·
El dimecres 25 de desembre tindrem la celebració del culte de Nadal, serà a les
11h
COOP-IEE 2019, Cooperem en terra i mar. Aquest any la Cooperació Internacional de la IEE, que inclou el 0,7% de les ofrenes de totes les esglésies i la ofrena
de Nadal, estarà destinada a dos projectes:
El 0,7% anirà a “Un chocolate espeso” per ajuda a persones de la tercera edat al
poble de Placetas, a Cuba, on se’ls hi ofereix menjar calent, companyia i també
ajuda amb la roba (se’ls hi renta i repara). El projecte està organitzat per l’Església
Presbiteriana Reformada de Placetas i l’Església Reformada de Zaragoza-IEE
amb col·laboració amb altres entitats ecumèniques de l’Aragó
La ofrena de Nadal es destinarà a la compra d’un vaixell per la ONG Sea Watch,
per a rescatar persones en el mediterrani. Promou aquesta iniciativa la coalició
United4Rescue, del grup Gemeinsam Retten e.V, diaconia vinculada a l’església
luterana, en col·laboració amb moltes altres associacions internacionals, com
Metges sense Fronteres, la CEC i altres diaconies, podeu trobar tota la informació
a https://www.united4rescue.com. Podeu fer la vostra aportació en el culte de Nadal o fer-ho per transferència al compte de l’església ES42 1491 0001 2820 2713
0323, indicant en el concepte que és per l’ofrena de Nadal (recordeu que les aportacions fetes per transferència es poden desgravar).
El Far ha iniciat la campanya de Nadal pels infants de l’Esplai Xala (La Llagosta),
on tenen 18 nenes i nens que esperen amb il·lusió poder rebre un regal per Reis.
Si voleu col·laborar podeu fer les vostres donacions al número de compte: ES49
2100 3253 9622 0005 3562.

CISTELLA SOLIDÀRIA
Avui diumenge els del "Chiringuito" vénen a buscar altra vegada el que tenim per ells i avui
no és molt, però és il·lusió especialment. Hem recollit productes nadalencs per la seva
taula...neules, torrons, llaminadures, polvorons....Si no n'has portat i vols fer-ho, encara
tens uns minuts!!!!just aquí al costat en venen!!!! També hem comprat roba interior perquè
la puguin oferir a les persones que atenen amb el servei de dutxes del local....donem gracies a Déu per poder col·laborar amb ells i els hi desitgem un BON NADAL!!!!!
Litúrgia: Marta López Ballalta
Proclamació de la Paraula: Judit Pallàs
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