
 

 

Ordre de Culte del 27-11-2022  
1er diumenge advent 

En la posada de l’esperança … 
… hi ha habitació per a tu i per a mi 

  
Preludi musical 

Encesa de l’espelma 
Reposem només en Déu; d’ell ens ve tota esperança. Només ell és la roca 

que ens salva, l’habitació on ens trobem segurs (Salm 62, 6-7) 
Benvinguda i pregària 

Himne: Us preguem, Senyor baixeu! 
Música: Erfurt 1524, arm. J. S. Bach; Lletra: J. E. Jarque 

Crida a la lloança: Salm 122 
Himne: Glòria a vós, Déu i Senyor (3 CG) 

Música: Lyra davídica, himne llatí s. XIII; Lletra: Benjamí Planes 
 

Lectures bíbliques: Isaïes 2, 1-5 i Romans 13, 11-14 
 

Himne: ¡Noche, oscuridad, nublados! (7 HC) 
Música: John Zundel; Lletra: Autor desconegut 

 
Proclamació de la Paraula: 

Mateu 24, 36-44 
Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 
Resposta a la Paraula 

 
Himne: Totes les promeses del Senyor Jesús (42 CG) 

Música: G. F. Root; Lletra: Joan Marquès 
 

Vida comunitària: 
Ofrena (Interludi) 

Anuncis 
Himne: Albada bella, trenca ja! (179 CG) 

Música: Abans de la reforma; Lletra: M. E. Vidal 
Benedicció 

Postludi 

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 
Compte bancari: Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323  

Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta 
Música: David Melenchón 
Lectures: Lídia Castell 
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz 
Butlletí: Samuel Fabra 
Retransmissió (reponsables): Jordi Pérez, Alícia Pallàs i Anna Guinot. 

 

 

El Consol de l’Amic 
 

Com ajudar a l’amic quan està passant per moments d’angoi-
xa, de pena o de tristesa? 

És la pregunta que em faig quan se’m presenta una d’aques-
tes circumstàncies, i en aquest article d’opinió voldria tractar 
aquesta qüestió. 

 
Un dels meus llibres preferits de la Bíblia és el llibre de Job. 

L’he llegit, l’he estudiat, hi he reflexionat; però, sempre que hi 
torno m’aporta noves descobertes. I com que en aquest text es 
parla dels amics, crec que em pot ajudar en aquesta reflexió. 

Una de les coses que més recordem del llibre de Job és el 
paper que hi juguen els amics. Uns amics que sempre són acu-
sats de no estar a l’alçada de les circumstàncies. Tant és així 
que els últims versets del llibre sembla que donin la raó a aquells 
que tenen una posició crítica d'animadversió pels amics: 

Quan el Senyor hagué parlat així a Job, s'adreçà a Elifaz de 
Teman i li digué: «Estic indignat amb tu i els teus dos amics, 
perquè no heu dit la veritat sobre mi, com ho ha fet Job, el 
meu servent. (Job 42:7) 

 
Aquesta resposta m’ha semblat sempre molt injusta. Crec que 

es tracta més aviat d’una reacció en contra de la teologia de la 
retribució -tan estesa en el pensament religiós de tots els temps i 
de totes les cultures. 

Oblidem fàcilment la presentació que fa el llibre d’aquests tres 
amics: 

Job tenia tres amics: Elifaz, de Teman, Bildad, de Xúah, i So-
far, de Naamà. Assabentats de les desgràcies de Job, van 
venir, cada un del seu país, i decidiren de visitar-lo plegats 
per plànyer-lo i consolar-lo. Primer se'l miraven de lluny i no el 
reconeixien. Però després s'esquinçaren els vestits, amb 
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grans plors, i tiraven terra enlaire sobre els seus caps.  
Set dies i set nits es van estar al seu costat, asseguts a ter-
ra, sense dir ni un mot, perquè veien que el dolor de Job era 
molt gran. (Job 2:11-13) 

 
Es tracta de tres amics que viuen lluny els uns dels altres i 

tots tres lluny d’on s’està Job. Devien ser uns viatges llargs 
d’uns quants dies, i el motiu de la visita era clar: consolar l’amic. 
El text ens aclareix que la impressió que van tenir en veure’l va 
ser trasbalsadora i que es van estar tota una setmana asseguts 
al seu costat muts, sense dir ni un mot. 

És quan comencen a parlar quan tot agafa un altre sentit i 
l’acompanyament es va tornant conflictiu. 

Per als amics la situació també és desestabilitzadora, i no 
entenen ni comprenen el que està passant amb Job. 

I és aquí, quan –amb la intenció de voler excusar a Déu- s’e-
quivoquen, segons els últims versets del llibre.  

 
Sí, crec que això em dona alguna pista de com m’haig de 

comportar quan vull consolar el meu amic. No es tracta tant de 
plànyer-lo sinó d’estar-me al seu costat. I sobretot d’estar-hi, en 
el silenci respectuós d’aquella primera setmana dels amics de 
Job. Perquè quan obri la boca, quan pretengui explicar la situa-
ció, segur que m’equivocaré. 

 
Tant de bo sàpiga callar davant de les tribulacions del meu 

amic i també davant dels dubtes que pugui tenir. 
Una cosa hauria de tenir clara: és que en aquestes situaci-

ons, el Senyor és present i ens acompanya sempre amb la seva 
estimació per a tots nosaltres, siguem com siguem. I el consol a 
l’amic també serà consol per a nosaltres i la nostra manera de 
ser. 

SFM 

FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons 

de salut no poden venir al culte 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 CISTELLA SOLIDÀRIA 
Hem pogut tornar a comprar!!! Formatgets en porcions, sucs individu-

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

 

 

als, tovallons i rotllos de paper de cuina... I a més, vam estar molt contents 
diumenge passat de veure aquí, al culte ,al Wolfgang, la Maria, el Jose 
Luis i un altre senyor del qui no sé el nom; però sé que són la base i els 
representants de l'equip incansable del "Chiringuito"... Ah!!! i es van endur 
tot el que hi havia al quartet de dalt que era per ells. Com sempre, moltes 
gràcies a tots/es per cada cosa que porteu pensant en ells. I sobretot grà-
cies a Déu que ens permet poder compartir allò que tenim. 

SOLIDARITAT: EL NEN DE NADAL 
Les caixes que es van recollir a l'església han estat lliurades per arribar 

al seu destí. Les que es van fer via internet també. 
Moltes gràcies a tots per ajudar a dibuixar un somriure a un nen.  
CANAL DE YOUTUBE 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00 a 

l’adreça: https://youtu.be/okw2cBVOXsg. 

• Diumenge, 27 d’octubre, a les 17h. Celebració del culte de clausura 
de les activitats del 150è aniversari de l’església del Clot (Nació 24). 
Desprès hi haurà un refrigeri. 

• Hem finalitzat els Estudis Bíblics fins a després de les Festes de Na-
dal; els reprendrem el 12 de gener, com sempre a les 19h. 

• El dijous 15 de desembre, a les 18h, tindrem la celebració de la Festa 
de Nadal del GIR (Grup Interreligiós del Raval), serà al nostre temple, 
i tindrem la participació de la Coral de l’Església Filipina i del Grup de 
Gospel del Raval. 

• Estem buscant alguna persona de la comunitat que es vulgui fer càr-
rec de coordinar la tenda del Comerç Just i la venda de productes per 
la Cistella Solidaria. Si hi estàs interessat o interessada, no t’ho pen-
sis! És un servei per a l’església i per als més desfavorits. 

• L’ofrena de Nadal d’aquest any, que organitzem les església de la 
EEC-IEE, estarà destinada a la construcció d’un centre infantil-juvenil 
a la ciutat d’Alepo, Síria. Podeu fer les vostres aportacions el mateix 
dia de Nadal o per transferència bancaria al compte de l’església Trio-
dos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 
0323, indicant en el concepte “Ofrena de Na-
dal”. 

• Enguany el Far presenta una campanya de 
venda de Postals Solidàries, els diners recap-
tats es destinaran a finançar els seus projec-
tes. El preu es de 2,50€ per unitat i està previst 
que arribin físicament el cap de setmana del  
10-11 de desembre. Si en vols algunes parla 
amb l’Alícia o la Lídia per a poder encarregar-
les. 


