
Ordre de Culte 
27-1-2019 

Preludi musical 
Cor "El senyor és el meu fidel pastor" Cantata 111 

(J.S. Bach. Tercer epifania) 
Benvinguda i Pregària 

Himne 5 CG 
Crida a la lloança: 

Salm 19 
Himne La terra canta al creador 

Participació musical 
Recitatiu i ària "Jo et segueixo” Cantata 73 

(J.S. Bach. Tercer epifania) 
Lectures: 

Nehemies 8, 1-3.5-6.8-10 
1 Corintis 12, 12-31a 

Himne 52 CG 
Proclamació de la Paraula: Lluc 4, 14-21 

Interludi musical 
Adagio “Sonata en Si bemoll major” 

(G.F. Haendel) 
Himne 269 HC 

Vida Comunitària: 
Ofrena 

Interludi musical 
"Petita ranura" 

(M. Zimmerman /H. Brüdel) 
Anuncis 

Himne Som aquí 
Benedicció 

Postludi 
Coral "Ajuda'm, no em deixis que dubti" Cantata 111 

(J.S. Bach. Tercer epifania) 

Presidència: Francesc Melenchón 
Predicació: Samuel Fabra 
Escola Dominical: Anna Guinot 
Música: Robert Bailey, Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Maria Castillejo, Elies Cortès,  
Anna Medrano, David Melenchón, Judit Pallàs, Ricard Romero, Jordi Vera. 
Lectures: Elisabeth Cortès 
Diaca: Esther Rión 
Ajudant de diaca: Marta Freixes 
Butlletí: Caroli Capó 
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El Mal (II) 
 

El mal que es fa present ací i arreu, que provoca dolor i 
desconcert, i que és necessari evitar, allunyar-lo i fins i tot arribar 
a acceptar que hi serà present al llarg de la nostra existència, em 
va portar a començar una reflexió que vaig voler posar sobre el 
paper i compartir amb vosaltres fa unes setmanes en el butlletí 
dels diumenges. 
 

Va ser un senzill esbós, no tinc altra manera de transitar per 
camins tan complexos i desconcertants, no sóc cap experta. 
Trobo ajut, acudint a les Paraules de Vida de la Bíblia. 
Vaig anar d’entrada al nucli fosc del Mal, a l’odi, a l’extrem oposat 
de l’amor. I aquest com el Bé, que Jesús, de paraula i obra ens 
presenta i ofereix a través de la seva vida que culmina en creu i 
resurrecció. 
 

Pero el Mal és polièdric, té moltes cares, avui una breu reflexió 
sobre la MENTIDA, que s’oposa a la VERITAT. 

 

La mentida pretén enganyar, ferir, desqualificar l’altre i anorrear-
lo. O es fa present per amagar la pròpia corrupció o com pretesa 
justificació. 
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Jesús ens diu “Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida” Jn. 14,6. 
Tres paraules cabdals, tres paraules que Ell les fa inseparables, 
paraules que haurien de presidir el portal dels nostres temples. 
Paraules que Ell ens posa a les mans com el més preuat regal per 
no desviar-nos mai i fer camí, amb la seguretat que malgrat que el 
mal es fa constantment present, Ell sempre ens guia com a Bon 
Pastor. 
 
Ell és el Camí, no tenim d’altre. Si ens sortim d’ell, ens 
desorientem i ens perdem. 
Ell és la Veritat, no la que s’ens ofereix sovint des d’altres 
instàncies. 
 
No podem consentir la mentida, l’hem de combatre, i tanmateix si 
cau sobre nostre com va caure sobre d’Ell, no oblidar que com Ell, 
malgrat tot el mal, hem de saber perdonar. 
 
Vigilem, que mai nosaltres gosem posar en els nostres llavis 
paraules, mentides que puguin desencadenar rancúnia, desunió, i 
sofriment. 
 
El Món, vol amagar la realitat, enganya i menteix. No ens 
enlluernem amb determinats paradisos, no mosseguem la poma 
que ens ofereix i ens fa córrer darrere del poder i el diner. 
 
Caminarem pel seu Camí que és Veritat i Vida, entenent que no 
hem vingut per a ser servits sinó per a servir. 
 
 

                                                      Isabel Roura 

  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

FAMÍLIA CRISTIANA  

Pensem en els que no poden venir per diferents situacions i preguem per 
ells. Estar units en la pregària pels germans que pateixen pot ajudar-los 
més del que de vegades creiem. 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
 
Des del “Chiringuito” ens comenten les urgències de la setmana....ja 
sabeu que han de netejar molt els locals i els productes de neteja són 
imprescindibles. Aquí teniu una petita llista: “pato” o similar pels 
lavabos, neteja terres, lleixiu normal i per rentadora, bosses grans 
d’escombraries, sabó pels plats.....hi podeu afegir tot el que vulgueu. Tot 
ho aprofiten. Tot ho comparteixen, ja sigui en els locals comuns, a la 
botigueta o donar-ho als que truquen a la seva porta amb qualsevol 
necessitat. Moltes gràcies a tots i a totes per recordar-los portant coses o 
comprant-les a la botiga del comerç just.....Moltes moltes gràcies de part 
de tot l'equip que treballa incansable al “Chiringuito”. 
 
AGENDA 
 

• La propera Mesa serà el 9 de febrer a les 10h al segon pis. 
• L’assemblea anual de la nostra comunitat serà el proper 24 de 

febrer, els caps de departament comenceu a preparar els 
informes. 

• Encara podeu subscriure-us a la revista oficial de la IEE, 
Protestantes. 

• La subscripció a la revista és anual, amb un cost de 16,50 €, i pot 
fer-se a través de correu ordinari (Apt. de correus 204, 08191 - 
Rubí, indicant Nom i adreça completa; direcció d’entrega i correu 
electrònic);  
- per mail: (director.protestantes@iee-protestante.org) 
- online: (https://goo.gl/forms/B24T26L5bZrZDuz02). 
El número de compte és: Iglesia Evangélica Española IBAN ES36 
2100 3082 9222 0025 4020. Els números s’enviaran a l’església de la 
IEE que indiqui el subscriptor. 


