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Preludi 

Benvinguda i pregària 

Himne: Canta al Senyor (1 CG) 

Lloança: Salm 72, 1-7.10-14 

Himne: Sou digne Senyor (166 CG) 

Lectures: 
Isaïes 60, 1-6 - Efesis 3, 1-12 

Himne: Cantem un cantic ple d’amor (5 CG) 

Proclamació de la Paraula: Mateu 2, 1-12 

Interludi musical 

Himne: Obre els ulls per mirar la vida ( 238 CG) 

Presentació de les ofrenes 

Vida Comunitària 

Himne: Protegiu-me Vós, Senyor (63 CG) 

Benedicció 

Postludi 
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Església Protestant de Barcelona – Centre  

Nº 1857 de 8 de gener de 2023 

EL BUTLLETÍ  

Dulce Bellum Inexpertis 

Aquest és un antic adagi del poeta grec Píndar que Erasme de Rotterdam va incloure en 
els seus reculls de més de tres mil adagis. El significat d'aquest adagi seria "la Guerra és 
dolça pel qui no la viu". 

Erasme de Rotterdam neix als Països Baixos, 28 d'octubre de 1466 i mort a Basilea, 12 de 
juliol de 1536. Fill d'un sacerdot i de la seva serventa va quedar orfe de molt jove. Els seus 
tutors, per alliberar-se de les càrregues de la seva manutenció, el convencen per ingressar 
al convent de Steyn on s'ordena sacerdot. Però la seva vocació era l'estudi i la biblioteca. 
S'interessa pel llatí i els seus autors. Gràcies als seus coneixements de llatí obté el lloc de 
secretari del bisbe Cambrai. Erasme ja no tornaria més al convent i anys més tard es 
pronunciaria contrari a la vida monàstica perquè considerava que la religió s'havia de viure 
en el món i no en els convents. Erasme, becat pel bisbe,  es trasllada a París per fer el 
doctorat en teologia a la Sorbona, però té una gran decepció amb l'experiència escolàstica 
perquè està als antípodes de l'humanisme. Com que la subvenció del bisbat no és prou per 
a la seva sustentació, decideix dedicar-se a l'ensenyament. Allà tindrà com alumne a 
William Blount, fill d'un aristòcrata anglès, aquest el convidarà a Londres on coneixerà a 
John Colet amb qui descobrirà una nova lectura de les epístoles de Pau. També coneixerà 
a Tomàs Moro amb el qual farà una forta amistat que durarà tota la vida. Allà s'adona que 
les traduccions al llatí del nou testament contenen molts errors de traducció i decideix 
estudiar grec per fer una traducció més correcta del nou testament. Aquesta traducció del 
nou testament és la que Luter va emprar per traduir la Bíblia a l'alemany. En 1506 se li 
presenta l'oportunitat de viatjar a Itàlia i fa l'experiència papal. Allà descobreix la corrupció 
del Vaticà i veu com el papa Juli II es comporta més com un monarca guerrer, més 
preocupat pels territoris pontificis, que com un líder religiós. 

William Blount el torna a convidar a Anglaterra i Erasme accepta. En el camí a Londres 
comença a idear el llibre "Elogi a la follia" on fa una revisió del comportament humà. En el 
llibre fa, sense anomenar-lo, una crítica ferotge del papa Juli II. Us transcric un petit 
fragment: 

"Aquests santíssims pares en Crist –i vicaris seus– contra ningú fulminen amb tanta ira els 
seus llamps venjadors com contra aquells que moguts pel diable intenten disminuir o 
erosionar el patrimoni de sant Pere. Per aquest nom entenen ells: terres, ciutats, senyorius, 
sobiranies, encara que les seves paraules en l'Evangeli diguin: «Ho deixem tot i t'hem 



 
seguit» [Mateu 19: 27]. Cremats pel zel de Crist, lluiten a sang i foc per defensar aquests 
béns, creient defensar de manera apostòlica a l'Església, esposa de Crist, per mitjà de 
l'extermini dels quals anomenen els seus enemics. Com si els impius pontífexs no fossin els 
pitjors enemics de l'Església, que, amb el seu silenci, deixen que Crist quedi desfigurat, que 
l'emmanillen amb les seves lleis de mercenaris, l'adulteren amb les seves interpretacions 
forçades i el jugulen amb la seva vida nauseabunda! [...] Sabut és també que la guerra és 
tan cruel que és més pròpia de feres que d'homes; tant falta de sentit que els mateixos 
poetes la imaginen com monstre de les Fúries; tan letal que porta la infecció de tots els 
costums; tan injusta que és sàviament administrada per la pitjor mena de bandits; tan impia 
que res té a veure amb Crist. I, no obstant això, els papes ho deixen tot per a dedicar-se a 
ella. Podem veure a ancians decrèpits [Juli II] excel·lir per la seva cremor juvenil, no reparar 
en les despeses, no cansar-se per les fatigues, ni s'atemoreixen per res amb la condició de 
canviar de dalt a baix les lleis, la religió, la pau, en fi tots els assumptes humans. 

I us preguntareu per què us explico tot això? Doncs perquè aquestes paraules les hi dedico 
a Ciril I, patriarca de l'església ortodoxa russa, per unes declaracions que va fer sobre la 
guerra d’Ucraïna. En elles, Ciril I beneeix la guerra de Putin i acusa Ucraïna de forces del 
mal, de lluitar contra la unitat de Rússia i l'església russa. Però el més greu és que Ciril I, 
després de la mobilització dels 300.000 reservistes russos, va declarar que si aquests, 
moguts pel sentit del deure i per la necessitat de complir un jurament, es mantenen fidels a 
la seva vocació i moren en el compliment del seu deure militar, llavors, indubtablement 
realitzen un acte equivalent a un sacrifici, i considera que és un sacrifici pels altres, per tant, 
aquest sacrifici renta tots els pecats que aquesta persona hagi pogut cometre. D'aquesta 
manera iguala la mort d'un soldat amb el sacrifici de Jesucrist en la creu. 

Vivim en una societat que, des de la reforma protestant i la Revolució Francesa, ha 
evolucionat cap al lliure pensament i la tolerància. Però, darrerament, estan sorgint líders 
polítics i religiosos que prediquen impunement la intolerància, l'odi i la falsedat. I cal 
preguntar-se si hem de ser intolerants amb els intolerants i amb els que escanpen l'odi i la 
falsedat. 

Ciril I ha fet unes declaracions inacceptables. Com pot dir que morir en la guerra contra 
Ucraïna renta tots els pecats? Això és usurpar el sacrifici de Crist, perquè Crist va morir pels 
nostres pecats! El sacrifici de Crist és únic i no es pot tornar a repetir, perquè repetir-lo és 
usurpar a Crist, prendre el seu lloc. 

El concepte de guerra és molt controvertit. És molt fàcil dir que s'està en contra de 
qualsevol mena de guerra. Però, en realitat les coses no són tan senzilles ni tan binàries. 
Existeix el concepte de guerra justa amb el qual s'han fet moltes reflexions filosòfiques i, on 
les afirmacions categòriques sobre la guerra perden sentit. Si estem en contra de la guerra, 
¿també estem en contra de què Ucraïna es defensi militarment? Malauradament, les 
guerres existeixen i existiran, però el que no podem tolerar és que el cap de l'església 
cristiana ortodoxa russa, defensi la guerra de Putin. Estic convençut que en el bàndol 
ucraïnès també hi ha crims, però un personatge com Ciril I no pot justificar una guerra des 
del bàndol de l'agressor. Com diu el Papa Francesc, "Ciril I no pot ser l'escolanet de Putin" 
perquè això el porta a manipular l'evangeli, i per mi això és pecar contra l'Esperit Sant. 

La guerra és dolça pels qui no la viuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guerra és dolça pels qui guanyen poder 
La guerra és dolça pels que guanyen territori 
La guerra és dolça pels qui en fan un negoci 
Però pels que viuen la guerra, aquesta, sempre és amarga. 

En memòria dels que han mort en el camp de batalla, per tots els civils que han sofert 
agressions, tortures i assassinats, per les violacions que han patit les dones, per tots els que 
han sofert l'horror de la guerra, caldria portar el Ciril I a primera línia del camp de batalla perquè 
visqués com les bales travessen els cossos dels seus companys, perquè sentís com les bales 
xiulen al seu voltant, com els obusos fan saltar pels aires cossos de soldats, com l'explosió de 
les bombes fan tremolar la terra. Caldria que visqués tot horror de la guerra i li posaria un 
braçalet amb una inscripció gravada on que es llegís "Dulce Bellum inexpertis". 

Rubén Pallàs

 

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  

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

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 

Aquesta setmana teníem formatge,l let, maionesa i sucre pel "Chiringuito", però, degut 
al cansament del Wolfgang han hagut de tancat. Demà reprendran la feina i preguem 
perquè tinguin tots forces per tirar endavant la seva complicada tasca. Així que els hi 
guardem per aquesta setmana i preguntarem si hem d'afegir alguna cosa. No els 
oblidem! preguem perquè el Senyor estigui amb ells i ens posi generositat a tots 
nosaltres 

CANAL DE YOUTUBE  

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00 
https://youtu.be/AUPLbuXXyR0  o a l’adreça a al web de l’església: 
www.esglesiatallers.org 
 
 


