
Ordre de Culte 4t Diumenge d’advent 19-12-2021 
Preludi musical 

Encesa de l’espelma: 
Llum per celebrar l’abundància de l’amor 

Estendrà arreu la sobirania, i la pau no tindrà fi. Assegut al 
tron de David, establirà i refermarà el seu regne sobre el dret i la justícia, 
des d'ara i per sempre. Això és el que farà l’amor ardent del Senyor de 

l'univers.. (Isaïes 9, 6) 
Benvinguda i pregària 

Himne: Cantem cristians (107 CG) 
Música: Coral s. XVI, arm. J. S. Bach; Lletra: Artur Martorell 

Crida a la lloança: Lluc 1, 47-55 
Himne: Déu de poder (17 CG) 

Música: G. W. Warren; Lletra: Benjamí Planes 
Lectures bíbliques: 

Miquees 5, 2-5a 
Hebreus 10, 5-10 

Himne: ¿Cómo he de recibirte? (4 HC) 
Música: Saint Theodulph, forma posterior de una mel. de 

Melchior Teschner; Lletra: M.G.H.S. 
Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Lluc 1, 39-45 

Pregària per la il·luminació 
Interludi musical 

Resposta a la Paraula 
Himne: Que trista és la vida (192 CG) 

Música: Samuel S. Wesley; Lletra: Isabel Lawrence 
Vida Comunitària: 

Presentació de les ofrenes 
(Interludi) 
Pregària 
Anuncis 

Litúrgia i  
Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Robert Bailey 
Lectures: Lídia Guinot  
Diaques: Anna Plantada   
                 Marta Huch 
Butlletí: Rubén Pallàs 
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Església Protestant de Barcelona – Centre  

Nº 1802 de 19 de desembre de 2021 

EL BUTLLETÍ  

La Festa dels Rebutjats 

Si preguntéssim en quin dia va nàixer Jesús, tothom respondria que Jesús va
nàixer el 24 de desembre. Però si llegim els evangelis veurem que no hi ha cap
referència que ens indiqui que Jesús va nàixer el 24 de desembre. Tampoc és
segur que nasqués l'any 1 com tots hem assumit. Diversos estudis apunten certes
incongruències en les dates. L'evangeli de Mateu situa el naixement de Jesús en
temps de rei Herodes (40-4 a. C). Lluc situa el naixement de Jesús durant el cens
que Quirini va dur a terme a la província de Síria que incloïa Judea. Quirini va ser
governador de Síria l'any 6 d. C. Per tant, el regnat d'Herodes i el cens
de Quirini són incompatibles. La traducció de la Bíblia interconfessional Catalana
diu que el cens en el qual va ser inclòs Jesús va ser anterior al de Quirini. Tot i
això, hi ha versions bíbliques que diuen que el cens en el qual va ser inclòs Jesús
fou anterior al de Quirini. 

Sigui com sigui l'Església necessitava fixar la data exacta del naixement de
Jesús. Per això el papa Joan I va encarregar a Dionís l'exigu –el millor erudit en
càlculs astronòmics- que determinés la data exacta del naixement de Jesús.
Segons els seus càlculs, l'any del naixement de Jesús fou el 753 després de la
creació de Roma. Però l'any no coincidia amb les consideracions històriques del
regnat d'Herodes ni del cens de Quirini. Sembla que Dionís va escollir l'any
753 ad urbe condita perquè l'any següent – que seria considerat l'any 1 de la
nova era- coincidia amb l'any 754 que numèricament era un número amb valor
sagrat (7 centenes + 27+27). Per tant, és dubtós que Jesús naixés l'any
753 ad urbe condita. 

La qüestió del dia, també té controvèrsia. En la Roma imperial, se
celebraven enter el 17 i el 23 de desembre, les fetes Saturnals, que festejaven el
final dels treballs de camp fins a la següent primavera. Eren festes de moral molt
lleugera i molt arrelades al poble. Les festes coincidien amb el solstici d'hivern, on
els dies es fan més llargs i on la llum del sol s'allarga. I es reservava el 25 de



 desembre per celebrar el naixement del sol invicte. L'Església va trigar poc temps
a suplantar la festa de les saturnals i del sol invicte per la del naixement de Jesús. 

Sigui com sigui, finalment l'Església va escollir que el dia del naixement de
Jesús fou la nit del dia 24 de desembre com el dia de l'any que va nàixer Jesús. I jo
no hauria escollit millor data. L'hivern passa com una estació fosca, freda
inhòspita. Sembla una estació on no hi ha vida, un temps inert tot esperant
l'explosió de la primavera. A la tardor la vida entre letargia, tot es va aturant, les
fulles cauen, tot es prepara per al dur hivern. Anem a la penombra. La
foscor a vençut finalment a la llum. Però quan entrem en el cru l'hivern, a poc a
poc, sense adonar-nos, la vida torna, imperceptible, però latent; la llum a poc a
poc, minut a minut, amb tenacitat va vencent la foscor i la vida comença a
renàixer, és l'estació on la llum venç a la foscor on la vida venç a la mort. 

Celebrar el naixement de Jesús el 25 de desembre em sembla un encert,
perquè aquesta data simbolitza que des de la petitesa d'un nen nascut en un
pessebre, en la fosca nit d'hivern, la llum venç a la foscor, 

Jesús sempre neix en la foscor. Perquè és quan la vida entra en la fosca nit
de la desesperança, quan tot sembla esfondrar-se, quan sembla que tot s'acaba,
quan no veiem cap futur, quan la tardor entra en la nostra vida, és quan podem
albirar una petita llum, com la llum d'una espelma que sembla petita i
insignificant, però que en realitat es pot veure des d'una llarga distància en la nit
més negra de la nostra vida. Aquesta llum, si la seguim, es farà cada cop més
intensa i més clara. El naixement de Jesús representa aquesta petita espelma que
en la foscor de la nit ens guia cap a la llum plena. 

És veritat que el Nadal ha perdut, per la gran majoria de la població, aquest
significat de la victòria de la llum sobre les tenebres, del Déu encarnat, del
naixement del nou pacte i una nova era, és veritat que hem substituït el significat
real del Nadal per una llegenda ensucrada d’un nen en un pessebre adorat per
mags i pastors. Llavors, si la festa del Nadal ha perdut el seu significat
genuïnament cristià, si Jesús no va nàixer el 24 de desembre, si tot plegat
celebrem una llegenda, val la pena celebrar el Nadal? Rotundament sí! Perquè,
més enllà de si som cristians, ateus o agnòstics, aquesta llegenda porta en el seu si
la necessitat de l'ésser humà d'aturar-se, encara que sigui un cop l'any, a celebrar
la vida, la justícia i el perdó, a acceptar-nos als uns als altres malgrat les nostres
diferències i els nostres rebutjos. Perquè el que avui fa màgic el Nadal és que és la
festa dels rebutjats, que un cop l'any són acceptats i abraçats. Hem convertit el
Nadal en la festa dels rebutjats on hi  cabem tots, perquè d'alguna manera o d'una
altra tots som rebutjats, tots busquem aquesta abraçada que ens mostri que som
acceptats, perquè tots som mancats d'alguna cosa, tots som rebutjats per algun

 

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 
Aquesta setmana, sííí!!!!! Hem pogut comprar llet, margarina i formatge!!!! I 
també s'han endut un munt de roba que hem anat recollint per ells.....des de "El 
Chiringuito" ens envien tot l’agraïment per tot el que anem guardant per ells....la 
setmana que encetem procurarem comprar alguna cosa mes perquè reparteixin i 
ens agradaria fer un petit lot de Nadal per tot l'equip que dia rere dia col·laboren 
amb el Wolfgang  tasques que sovint son molt dures....donem gràcies al Senyor 
que ens posa gabes d'ajudar i compartir. 
CANAL DE YOUTUBE  
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00 
https://www.youtube.com/watch?v=aoQCsr83poA&authuser=0  
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 
AGENDA 
- L’ofrena de Nadal de la IEE d’aquest any estarà destinada a un projecte de CEAR 
(Comissió espanyola d’ajuda als refugiats), orientat als menors no acompanyats i a 
dones arribats a Canàries. Podeu fer els vostres donatius el mateix dissabte de 
Nadal o fer-los per transferència bancaria al compte de l’església (Triodos ES42 
1491 0001 2820 2713 0323 ), indicant Ofrena de Nadal. - Els estudis bíblics dels 
dijous queden aplaçats per les festes, fins el proper 13 de gener 

motiu, tots ens trobem més o menys solitaris, més o menys rebutjats per
nosaltres mateixos i al mateix temps som cercadors de la justícia, del perdó i de la
pau en un món que en renega, perquè és més fàcil, com va fer Ponç Pilat, matar,
manar matar o deixar matar, que perdonar i estimar. 

El meu desig per aquest Nadal que celebrarem els pròxims dies és que
aquesta llum que neix en la nit més freda i fosca del nostre hivern creixi dia a dia i
ens il·lumini tot l'any, que els rebutjats que per Nadal acollim o som acollits, siguin
presents entre nosaltres tot l'any, que el perdó, la justícia i la pau que desitgem i
professem per Nadal sigui la nostra divisa tot l'any, i així convertir el Nadal dels
rebutjats en l'any dels acollits. 

Rubén Pallàs


