
Ordre de Culte 2n diumenge advent 4-12-2022
En la posada de la pau …

… hi ha habitació plena de diversitat
Preludi musical

Encesa de l’espelma
Faré brotar aquest fruit dels seus llavis: Pau, una habitació de pau per a tots, els de

lluny i els de prop! Jo, el Senyor, ho he dit, (Isaïes 57, 19)

Benvinguda i pregària

Himne: Obri la porta i el portal (29 CG)
Música: Georg Weissel; Lletra: M. E. Vidal

Crida a la lloança: Salm 72, 1-7.18-19

Himne: Lloem el nostre Salvador (102 CG)
Música: A. R. Reinagle, variant J. B. Dykes; Lletra: Àngel Cortès

Lectures bíbliques:
Isaïes 11, 1-10

Romans 15, 4-13

Himne: ¿Cómo he de recibirte? (4 HC)
Música: Forma posterior d’una mel. Melchior Teschner; Lletra: M.G.H.S.

Proclamació de la Paraula:
Mateu 3, 1-12

Pregària per la il·luminació

Interludi Musical

Resposta a la Paraula

Himne: Hem de predicar tots l’Evangeli de la pau (263 CG)
Música: Josep Laporta; Lletra: Benjamí Planes

Vida comunitària:
Ofrena (Interludi)

Anuncis

Himne: Fidels atanseu-vos, triomfants i alegres (174 CG)
Música: Atribuït a John F. Wade; Lletra: Adestes Fideles

Benedicció

PostludiLitúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta
Música: Esther Raduà
Lectures: Judit Pallàs
Diaques: Anna Plantada i Marta Huch
Prep. Sant Sopar: Lluïsa Braña
Ajudant Sant Sopar: Esther Rión
Butlletí: Rubén Pallàs
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EL BUTLLETÍ

Pecat o Llibertat

Tant l'islam com el judaisme, són dues religions que, a més a més de ser religions,
defineixen un sistema polític. El fet que tinguin una llei que marqui el comportament
del poble, implica que es constitueix com sistema polític. La llei, al ser d'inspiració
divina, és immutable. No es permet al poble ras reflexionar sobre la llei i només una
elit  sacerdotal  i  teològica  pot  interpretar-la.  Qualsevol  estudiós  que  no formi  part
d'aquesta elit i vulgui pensar més enllà de la llei, serà vist amb recel i serà sospitós
d'heretgia i sedició. Transgredir la llei suposa pecar.

Quan els fariseus, davant dels seguidors d'Herodes, pregunten a Jesús sobre si cal
pagar  el  Tribut  al  Cèsar  (Mateu  22:15-22),  Jesús  contesta  amb la  famosa frase,
"Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu al que és de Déu". Sembla una resposta
per  fugir  d'estudi  per  tal  de  no  comprometre's  amb  una  resposta  que  podria
comportar-li problemes. Però Jesús mai s'amaga. Per això, per mi, aquesta frase de
Jesús no és innòcua. Amb aquesta resposta,  Jesús trenca amb la religió-sistema
polític i separa la religió del sistema polític. Ja no hi ha una religió que ens marqui el
que hem de fer i el que no hem de fer. Jesús ens descobreix una nova religió que no
té una llei a seguir.

Però, si el cristianisme no té una llei  que l'estructuri, llavors el concepte de pecat
queda molt desdibuixat. És veritat que tenim la llei de l'amor, però no és una regla
estricta i concreta i queda en el creient la responsabilitat de pensar què està bé i què
està malament.

En les actuals  societats  laiques,  el  concepte de pecat  ha quedat  démodé. I  crec
honestament que és bo que les persones deixin de pensar en el pecat i pensin més
en  l'ètica.  Perquè  l'ètica  demanda  una  reflexió,  en  canvi,  el  pecat  demanda
obediència. M'irrita veure esglésies que enarboren la bandera del pecat i condemnen
sense aportar la més mínima argumentació que doni suport a les seves condemnes
o,  pitjor  encara,  condemnen  basant-se  en  la  literalitat  d'alguna  llei  de  l'antic
testament.  Però  és  un  fet  que  les  esglésies  han  volgut  fer  llistes  de  pecats  i
classificar-los en mortals (la luxúria, la gola, l'avarícia, la peresa, l’ira, l'enveja i  la
supèrbia) i pecats venials. La llista de pecats que algunes esglésies han fet, pot ser



tant  extensa com controvertida,  l'assassinat,  el  robatori,  l'adulteri,  l'avortament,  etc.
Però, un fet considerat pecaminós, és sempre pecat? 

Suposem el cas d'una parella, en Joan i la Mireia. En Joan cau greument malalt i no
existeix cap remei que el pugui guarir. Però el veí, que és un investigador, troba un
remei a la malaltia que pot guarir en Joan. La Mireia demana a l'investigador que li doni
el remei,  però aquest posa un preu molt  alt al remei, cosa que impossibilita que la
parella pugui comprar el remei. Una nit, la Mireia entra a la casa de l'investigador i roba
el remei i aconsegueix guarir en Joan. En aquest cas és un pecat el robatori? Una
persona  deontològica  creurà  que  robar  és  sempre  una  acció  totalment  reprovable
encara  que  una  persona  pugui  morir.  Per  contra  una  persona  conseqüencialista
valorarà si el dret a la vida té més valor que el dret a la propietat privada. Sigui com
sigui, cadascú ha de respondre's a la qüestió. Però no sempre és fàcil.

En una societat on hem democratitzat el pensament, on hi ha llibertat de pensament,
de  consciència  i  de religió,  el  concepte  de  pecat  esdevé  un  concepte  de  reflexió
filosòfica, ja que va en funció del context, una mateixa acció no sempre té el mateix
valor moral. Per tant, el concepte de pecat és un concepte subjectiu que està en funció
de la moral i ètica de cada individu. I si és així, llavors el pecat no va en funció d'una
llei sinó d'una ètica pròpia de cada individu. Podríem dir llavors, que pecat és tot allò
que va contra la nostra moral i la nostra ètica. Per tant pecat és: fer el que no hem de
fer i ser allò que no hem de ser. Posant-ho en negatiu: no fer allò que hem de fer i no
ser allò que hem de ser. Però llavors som lliures de decidir què és pecat i què no ho
és?, què és la llibertat?

Si preguntem pel carrer què significa el terme llibertat, una gran majoria contestaria
que llibertat és fer el que un vol dins un marc legal. Alguns ens diran que la llibertat
acaba on comença la llibertat de l'altre, que vol dir que pots fer el que vulguis mentre
respectis l'altre. Però això definiria una llibertat convivencial.

Suposem que en una escola d'infants, entra un individu armat amb una arma de foc i
comença a disparar indiscriminadament a alumnes i professors. A l'individu li cau una
pistola que va a parar en les teves mans i tens la possibilitat de disparar-li. En aquest
moment tens la possibilitat de matar-lo o deixar que l'individu continuï matant. Què és
en aquest cas exercir la teva llibertat? Matar-lo o deixar que continuï matant?

Suposem un segon cas. Considerem una persona que decideix estudiar un grau a la
universitat. S'acosta l'època d'exàmens i aquesta persona ha planificat estudiar tots els
temes durant quinze dies. Arriba un amic i el convida, amb totes les despeses pagades
a anar una setmana de festa i desenfrè a Eivissa. La proposta és temptadora. Què és
exercir la teva llibertat?, anar a Eivissa? O quedar-se estudiant?

Fer el que vulguis no és actuar amb llibertat, és tenir la possibilitat d'escollir. La llibertat
és, tenint la possibilitat d'escollir, actuar d'acord amb la teva ètica, la teva moral i la
teva consciència, és fer en tot moment el que has de fer i ser el que has de ser.

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.

AGENDA   

 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 Triodos Bank IBAN:
ES42 1491 0001 2820 2713 0323, indicant  en el  concepte “Ofrena de
Nadal”.

 Enguany  el  Far  presenta  una  campanya de  venda de
Postals  Solidàries, els diners recaptats es destinaran a
finançar els seus projectes. 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 encarregarles. 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA  

Arriba el fred a la nostra ciutat! Recordeu que si teniu sacs de dormir, mantes,
motxilles, roba d'abric, sabates, al "Chiringuito" en necessiten!!!! Aquesta setmana
hem comprat llet, formatge i detergent per netejar el terra. No defallim!!!! Seguim
pensant  i  pregant  pels  més  desafavorits  d'aquest  barri  del  Raval  amb  tanta
necessitat. Moltissimes gràcies a tots/es

CANAL DE YOUTUBE   

Podreu  seguir  el  culte  en  directe  a  la  pàgina  de  youtube  a  les  11.00
https://youtu.be/asZGnFCbKw8 o  a  l’adreça  a  al  web  de  l’església:
www.esglesiatallers.org

Amb Jesús ja no obeïm una llei, sinó que actuem responsablement, fidels a la nostra
ètica, la nostra moral i la nostra consciència. I pecar, ja no és desobeir una llei, sinó que
és transgredir la teva pròpia ètica. I, per tant, el pecat és atemptar contra la teva llibertat.


