
Ordre de Culte 14-11-2021 24è Diumenge després de Trinitat 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: Salm 16 
Himne: O, canta ànima meva (7 CG) 

Música: M. Lyon; Lletra: Antoni Almudèvar 
Lectures bíbliques: Daniel 12,1-3 i Hebreus 10,11-25 

Himne: Jo crec en Vós, bon Déu (67 CG) 
Música: L. Mason 

Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Marc 13, 1-8 

Pregària per la il·luminació 
Interludi musical 

Himne: Vull estimar-vos, Senyor (39 CG) 
Música: Thomas Hastings; Lletra: Benjamí Planes (Salm 18) 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

(Interludi) 
Pregària 

Himne: Totes les promeses del Senyor Jesús (42 CG) 
Música: G. F. Root; Lletra: Joan Marquès 

Anuncis 
Doxologia: Donem l’honor al Pare (60 CG) 

Lletra: Àngel Cortès 
Benedicció 

 

Postludi 
 Litúrgia: Alícia Pallàs 

Proclamació: Samuel Fabra 
Música: Esther Raduà 
Lectures: Joel Cortès 
Diaques: Anna Plantada i Marta Huch 
Butlletí: Rubén Pallàs 
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Església Protestant de Barcelona – Centre  

Nº 1797 de 14 de novembre de 2021 

EL BUTLLETÍ  

Per sobre del bé i del mal 
L'arbre de la vida és un símbol molt comú entre moltes religions i cultures. En la 
cultura celta, l'arbre de la vida representa els fils invisibles que connecten tots els 
elements del món. Les arrels connecten amb l'inframón i connecten amb els 
avantpassats. El tronc representa el pla terrenal on vivim aquí i ara. Les branques i 
les fulles s'eleven cap al pla diví i espiritual. 

En l'antic Egipte, els faraons veneraven el sicòmor, que representava el vincle 
entre el món terrenal i espiritual. També a l'antiga Xina, els fruits del presseguer es 
considerava que asseguraven el trànsit a la vida eterna. Entre el budista, es 
considera que Siddharta Gautama va aconseguir el nirvana a l'ombra del Bodi 
(figuera sagrada). 

En el Gènesi apareix també l'arbre de la vida. En el jardí de l'Edèn, Déu va fer 
brotar l'arbre de la vida. El fruit d'aquest arbre donava immortalitat. Però a 
diferència d'altres cultures i religions, en el Gènesi també es diu que Déu va fer 
brollar l'arbre de la ciència del bé i del mal. Adam i Eva tenien prohibit menjar del 
fruit d'aquest arbre i això va marcar el futur de tota la humanitat. 

Deixeu-me fer un parèntesi. Per mi, la controvèrsia entre creacionistes i 
evolucionistes és bastant estèril. Uns creuen que l'espècie humana ve d'una 
evolució dels primats, és a dir que l'home va anar evolucionant fins a arribar a 
l'homo sapiens. Per contra els creacionistes creuen que venim d'Adam i Eva i per 
tant neguen la teoria de l'evolució. Però el relat bíblic ens parla d'un Adam i Eva 
que no tenien la capacitat de distingir el bé del mal, no eren capaços de tenir una 
intel·ligència que els donés el coneixement sobre la mateixa existència. El fet de 
menjar el fruit de l'arbre de la ciència del bé i del mal va transformar – va fer 
evolucionar - a Adam i Eva en éssers amb la capacitat "d'adonar-se que estaven 
nus", dit d'una altra manera van ser conscients del jo, de la mateixa existència. De 
fet el Gènesi ens parla d'una "evolució" de la mateixa manera que descriu Darwin, 
però el relat de gènesi és molt més poètic que les evidències científiques. Però 



 
tots dos relats ens parlen d'una evolució. Diferent és el relat sobre l'inici de la vida 
o de l'univers. Mentre els creacionistes afirmen que l'inici de tot és degut al Déu 
creador, els científics no tenen una explicació sobre l'origen de la vida. Per la 
creació de l'univers, sí que els científics han elaborat la teoria del big bang que 
explica com es va crear l'univers, però aquesta teoria no ha estat demostrada 
matemàticament perquè les matemàtiques fallen quan intenten modelar el sistema 
10 segons abans de l'explosió. Ara els científics estan elaborant una teoria de la 
creació de l'univers basada en el "no res" quàntic. Quan tingui temps m'agradarà 
entendre una mica aquesta teoria. Però no vull de cap manera que creieu que 
intento contraposar religió i ciència. Ciència i religió són aspectes molt diferents del 
pensament humà i no poden entrar en competició. Barrejar arguments científics i 
religiosos per desqualificar l'altre és un error. 

L'arbre de la ciència del bé i del mal m'atrau molt, perquè la primera pregunta que 
em faig és ¿què haguera fet jo en el lloc d'Eva? Estic convençut que hauria menjat 
del fruit de l'arbre. Tothom té aquest arbre per un arbre maleït perquè per ell tots 
tenim el pecat original. I un es pregunta ¿quina culpa tenim nosaltres del que van 
fer Adam i Eva? ¿per què hem de carregar la culpa d'un pecat que no hem 
comès? 

El pecat original té diverses interpretacions en la teologia cristiana, per Luter i 
Calví, el pecat original és la concupiscència que ens priva del lliure albir, per altres 
és la desobediència a Déu, però no hi ha un consens sobre aquest concepte. I ara 
m'endinso en un terreny que em podriu dir que estic totalment equivocat o que 
estic al·lucinant, per mi el pecat original no és el fet de desobeir a Déu sinó que el 
pecat original és el fet d'haver-nos convertit en éssers racionals. És a dir, ja no ens 
comportem com animals que segueixen el seu instint sinó que som éssers 
racionals que actuem amb criteri propi, amb voluntat pròpia, distingint el be i del 
mal, amb capacitat d'imaginar i de crear; com diu al llibre del Gènesi Seran com 
deus. I per mi aquest és el pecat original: ser conscients del jo, tenir voluntat 
pròpia, actuar segons el nostre pensament i conèixer el bé i el mal. I vist d'aquesta 
manera, això no és necessàriament dolent. 

Darwin, com bon científic, es va quedar aquí, en que la darrera evolució de l'home 
és l'homo sapiens, però no és cert, hi ha una darrera evolució de l'home no 
descrita en els llibres de ciències. La darrera evolució de l'home és el que 
experimenta la persona quan es troba amb el Crist. Amb Crist l'home s'allibera de 
les cadenes que el lliguen al bé i al mal, Crist ens situa per sobre del bé i del mal 
per situar-nos en l'estat de l'amor. En aquest estat ja no existeix el bé i el mal, ja 
no necessitem codis morals que ens donin paràmetres de comportament, perquè 
amb Crist només existeix l'amor. Considereu una mare que té el seu nadó, en 
aquests moments, la mare, quan està amb el nadó, no pensa en si està fent el bé 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que tenen problemes de
salut i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap a una
presta recuperació. 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Molt contents (l'equip del "Chiringuito") per tot lo recollit a l’església diumenge 
passat i també amb les compres que fem per ells. Necessiten amb urgència sacs 
de dormir, mantes, flassades perquè el fred ha arribat i la gent que viu al carrer no 
paren de demanar-ne. Igual que motxilles!!!si en teniu, encara que siguin velletes,
ells les faran servir. Aquesta setmana hem comprat formatge, llet i margarina. De 
moment ho anem cobrint tot, amb el vostre ajut i sobretot, l'ajut de Déu. Que Ell,
ens faci sensibles i generosos amb els mes desafavorits 
CANAL DE YOUTUBE  
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00 
https://youtu.be/iUIUMgN-IjU 
 
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 
 o al web de l’església:   
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube 
OPERACIÓ NEN DEL NADAL 
Avui es l’últim diumenge per recollir les capsetes però si ho has oblidat, l’ultima 
oportunitat es dijous 18 de novembre a l’Estudi Bíblic. Aquest any, l’organització 
s’ha proposat arribar a les 48.000 capsetes i les nostres hi seran comptades. 
Recordeu la possibilitat de fer-ho on-
line: www.operacionninodelanavidad.org i de part dels infants que les 
rebran, MOLTES GRÀCIES!! 
 

al seu nadó, senzillament actua impulsada per l'amor. Em direu que hi ha un 
paral·lelisme amb el filòsof d'injusta mala fama Friedrich Nietzsche i la seva 
filosofia del superhome, doncs sí, però la manera de situar-se per sobre del bé i 
del mal és totalment diferent. Aquesta és la gran evolució que l'home pot 
experimentar quan viu en Crist, no deixar-se guiar per la racionalitat del bé i del 
mal sinó guiar-se per l'amor. Pot ser que el que he escrit és un deliri dels meus, si 
és així, ja em perdonareu, però volia compartir les meves reflexions amb vosaltres. 

És a dir, els qui viuen en Crist són una creació nova. El que era antic ha passat; ha 
començat un món nou. 2 co 5:17 

Rubén Pallàs

 


