
 

 

Ordre de Culte del 11/04/2021 
 1er diumenge després de Pasqua 

  
 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: Salm 133 
Himne: A Déu sempre glòria! (13 CG) 

Música: W. H. Doane; Lletra: Àngel Cortès 
Lectures bíbliques: 

Fets 4, 32-35 
1 Joan 1, 1 – 2, 2 

Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Joan 20, 19-31 

Pregària per la il·luminació  
Interludi musical 

Himne: Mon cor joiós, ple d’esperança (71 CG) 
Música: César Malan; Lletra: M. E. Vidal 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

Pregària 
Anuncis 

Resposta a la Paraula 
Himne: Vós sou l’amable Salvador (65 CG) 

Música: J. B. Dykes (variant A. R. Reinagle); Lletra: Benjamí Planes 
Benedicció 

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

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Robert Bailey 
Lectures: Abel García 
Diaca: Abel García i Joan Salvador  
Butlletí: Samuel Fabra 

 

 

COM VIURE LA NOSTRA FE 

 

¿Com hem de viure la nostra religió? És possible que nosaltres ens 

fem aquesta pregunta, però formulada d’una altra manera:  ¿Com he de 

viure la meva fe? 

El més gran amor que la humanitat ha conegut prové de la religió, 

i l’odi diabòlic més gran que la humanitat ha conegut també ve de 

la religió...  

No hi ha cap motiu que hagi fet vessar més sang al món que la 

religió; i al mateix temps, res ha creat tants hospitals i asils pels 

pobres com la religió...  

Res ens ha fet més cruels com la religió, i res no ens ha fet més 

misericordiosos... 

Això és l’experiència del passat i possiblement i amb tota probabili-

tat també serà la del futur. 

Aquestes paraules són de Swami Vivekananda, un monjo hindú, pro-

nunciades en una conferència feta a Nova York l’any 1896. El setembre de 

1893 havia arribat als Estats Units d'Amèrica com a delegat de l'Índia al 

Parlament Mundial de les Religions que es va celebrar a Chicago; i es va 

quedar ensenyant als EUA durant tres anys abans de tornar a l’Índia. 

Quan parlem de la nostra fe, fem servir conceptes extrets dels textos 

bíblics, que ens poden comportar més dubtes que explicacions de com és 

la nostra fe. Parlem de salvació, d’elecció, de pacte i d’altres conceptes 

que vivim de manera dual. Al costat dels salvats hi posem els                 

“no-salvats” (per no dir els perduts). A l’altre cantó dels elegits hi posem 

els “no-elegits” (per no dir els condemnats). I el concepte de pacte té sentit 

quan Déu el fa amb el seu poble, malgrat la infidelitat humana; però 
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aquest pacte podria semblar que deixa a fora els “altres”, els que no són 

poble de Déu. 

Tots aquests conceptes, arrelats a la nostra concepció de fe individual 

i col·lectiva, ens són molt apreciats i conformen allò que definim com “el 

que som”. Però, no hauríem d’oblidar que històricament aquests concep-

tes han provocat trastorns molt greus com persecucions, guerres i moltes 

morts. Ja al principi del que anomenem cristianisme, l’apòstol Pau va ha-

ver de dir “Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona: tots sou 

un de sol en Jesucrist.” (Ga 3,28) 

Aquestes reflexions venen a tomb perquè estic llegint un llibre de   

Rachel S. Mikva -catedràtica a l’Institut at Chicago Theological Seminary- 

Dangerous Religious Ideas, que és un repàs de les bases crítiques de la 

fe en el judaisme, l’islam i el cristianisme. 

Quan des de la nostra fe ens aproximem a «l’altre» sigui aquest d’una 

altra religió o, fins i tot, de la nostra religió, ens hi acostem quasi sempre 

judicant-lo per una necessitat de justificar-nos i creure’ns en la fe 

“veritable”. Nosaltres (o jo) estem en la veritable comprensió de l’evange-

li, o del text bíblic, o de la formulació de l’ortodòxia. I aquest fet és, fins i 

tot, més evident quan pensem en altres “evangèlics” que no pas en altres 

cristians o en creients d’altres religions. 

Hauríem, i parlo en especial per mi, de ser capaços d’acostar-nos a 

aquest «altre» com a germans, no per judicar-lo sinó per escoltar-lo i po-

der aprendre d’ell, dels seus encerts i de les seves errades. 

Estimeu-vos afectuosament com a germans, avanceu-vos a honorar-

vos els uns als altres. Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients 

en la tribulació, constants en l'oració. Beneïu els qui us persegueixen. 

Beneïu, no maleïu. Alegreu-vos amb els qui estan alegres, ploreu amb els 

qui ploren. Viviu d'acord els uns amb els altres. No aspireu a grandeses, 

sinó poseu-vos al nivell dels humils. No us tingueu per savis. No torneu a 

ningú mal per mal; mireu de fer el bé a tothom. Si és possible, i fins on 

depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom. Rm 12:10.12.14-18   

Que el consell de l’apòstol Pau el sapiguem emprar en tot «l’altre»!  

Sé que és difícil, però no perdem l’esperança! 

SFM 6-IV-2021 

 

 

 
FAMÍLIA CRISTIANA 

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de 

salut no poden venir 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 

"Seguiu pregant, si us plau"... i "moltes gràcies, per seguir pensant en 

el “Chiringuito". Són paraules que em repeteix el Wolfgant cada vegada 

que ve a recollir el que tenim per ells a la botiga.  

Aquesta setmana hem ajudat a omplir les seves prestatgeries amb llet i 

llaunes grans de tonyina. També els hi podem donar algun producte per 

l'equip que treballa de portes endins, com hamburgueses, pollastre arre-

bossat i d'altres que trèiem del taulell, però encara estan per consumir.  

Ells sempre estan molt agraïts i ens diuen: "gracias iglesia !!!” 

 

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. 

Enllaç: https://youtu.be/cfIxSRJfkgs  

També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors 

a: https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 

 

VIDEO CULTES  

Estem molt agraïts per poder retransmetre els cultes en directe a tots 

aquells que no poden venir al Temple, però necessitem més mans per 

poder-ho fer. Encara que pensis que és difícil, tu ho pots fer. Parla amb en 

Jordi Pérez i moltes gràcies. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

https://youtu.be/cfIxSRJfkgs

