3r diumenge després de Pasqua
Diumenge del Bon Pastor
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 98
Himne: Canteu un càntic al Senyor (23 CG)
Música: Salteri de Ginebra; Lletra: Benjamí Planes
Lectures bíbliques:
Fets 10, 44-48
1 Joan 5, 1-6
Himne: Tinc en vós ma gran riquesa (62 CG)
(estrofes 1, 3 i 4)
Música: John Zundel; Lletra: Isabel Lawrence
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Joan 15, 9-17
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària
Anuncis
Resposta a la Paraula
Himne: La sang ahir vessada (84 CG)
Música: George C. Stebbins; Lletra: Àngel Cortès
Benedicció
Postludi
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Robert Bailey
Lectures: Anna Plantada
Diaca: Esther Rión i Marta Freixes
Butlletí: Daniel Paül
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John Wesley, pare del Metodisme
Amb aquest títol, diumenge passat, la
televisió pública francesa -France 2- va
difondre, dins el seu programa religiós
«Els camins de la fe» un interessant documental sobre Wesley, presentat per la
Federació Protestant de França.
No és pas aquesta la primera vegada que
«Présence Protestante» s’ocupa del Metodisme; han estat diverses les
retransmissions dominicals de cultes d’aquesta denominació i també li han
dedicat espais especials amb motiu de diverses celebracions relacionades amb
aquesta confessió.
En el programa que comentem -i que avui encara es pot visionar a la pàgina
web que esmentem al final d’aquest escrit- es passa revista a alguns dels
aspectes claus de la vida del seu fundador, com pot ser l’incendi que, quan
Wesley tenia només sis anys, va devastar la llar familiar i del qual el futur
predicador, que es trobava dormint mentre els seus pares -agenollats- pregaven
per la seva ànima, es va salvar miraculosament de la mort; la seva mare
explicaria després que Déu havia cridat el seu fill per avivar un altre incendi: el
de l’amor de Déu a través del món.
El documental fa un repàs a la vida de Wesley -il·lustrat també amb diverses
entrevistes a personalitats relacionades amb el metodisme- i és així que anem
coneixent diversos aspectes de qui és considerat per alguns com el Luter anglès:
la preocupació religiosa i social de Wesley com a membre d’una església l’anglicana- on constatava la gran diferència entre allò que es predicava i allò
que es vivia enmig d’una Anglaterra notablement empobrida i enriquida per
l’anomenada Revolució industrial; la creació del Club dels Sants- grup
d’estudiants amics preocupats per una espiritualitat més autèntica i apartada

de la superficialitat corrent a l’època i amb una inquietud social -característica
d’aquest moviment- que aviat rebria, com a burla, el nom de metodisme.
La frustració de Wesley com a prevere de l’Església d’Anglaterra; l’anada com a
missioner, a Geòrgia; la trobada amb els germans moravians, enmig d’una gran
tempesta en un viatge en alta mar, on Wesley va constatar la fe d’aquells
cristians que tot i el perill, es mantenien serens entonant himnes al Senyor
mentre la resta del passatge es trobava presa del pànic. I el que, temps després
el propi Wesley va considerar la seva pròpia conversió arran d’uns comentaris
de Luter sobre l’Epístola als Romans: «el just viurà per la fe».
Tot això anirà transformant la manera de predicar de Wesley qui, cap als 35
anys, canviarà el seu estil de predicació: degut a la prohibició, per part de
l’església anglicana, de pronunciar els seus sermons a l’interior dels seus
temples, decidirà, després de dubtes, reticències i consells de la seva mare, de
predicar a les places, a les fàbriques, als mercats... a l’aire lliure.
És en aquesta època quan Wesley veu, clarament, la necessitat d’anar a
l’encontre de les masses: Si la gent no va a l’Església, l’Església ha d’anar a la
gent... o aquella frase tan coneguda que afirma que «el món sencer és la meva
parròquia».
Arribaren els enfrontaments, les ridiculitzacions, els aldarulls, les persecucions
però aquella oposició enfortí la fe i la determinació de Wesley en tenir la
certesa que el metodisme era obra de Déu: «Cal obeir Déu abans que als
homes» escrigué a un gran càrrec de l’església anglicana amb motiu de
l’ordenació d’uns predicadors laics que l’ajudaren en el seu ministeri per la gran
quantitat de seguidors que la seva obra anava tenint a Anglaterra i a Amèrica.
El moviment wesleyà augmentà d’una manera imparable: es formaren
predicadors i predicadores- la primera dona fou Sarah Crosby-, es formaren
petits grups -les anomenades «classes» que eren cercles d’espiritualitat i de
preocupació pels més desemparats de la societat i, a poc a poc, s’anà creant
una nova denominació cristiana – cosa, en principi, totalment contrària al
pensament de Wesley qui, mai, va voler trencar amb l’Església d’Anglaterra
d’on era ministre.
El naixement de l’Església Metodista, una església no excessivament dogmàtica,
i sí, pràctica, va comportar entre d’altres coses la condemna clara de l’esclavitud
i de la injustícia i la defensa dels més desfavorits de la societat com una de les
seves característiques.
De Wesley són aquests consells: « Guanyeu tant com sigui possible; estalvieu
tant com sigui possible... però doneu tant com sigui possible».

Són fonaments del Metodisme: el perdó, la conversió, el testimoni de l’Esperit
Sant i la Santificació: Què puc fer jo pels altres? Estem cridats a transformar el
món.
Avui el metodisme vivent arreu del món, i amb milions de fidels, continua
estant present, entre d’altres, en un petit i entranyable temple al carrer Tallers
de Barcelona: el nostre.
J. Lluís Paül
El documental es pot veure per internet, buscant «Les chemins de la foi» del
passat diumenge a la rúbrica «Présence Protestante», o directament a:
https://www.france.tv/france-2/presence-protestante/2387699-johnwesley-pere-du-methodisme.html

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents tots aquells que pateixen malaltia, confinament, soledat,
injustícia o distància. Que el Senyor els acompanyi amb l’escalf de la
comunitat.

CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana el Wolfgang ha caigut a les escales de casa seva i s'ha
trencat 2 costelles. Està ben masegat! Hauria de fer repòs i portar-se bé,
però coneixent-lo, no sé si en sabrà... Us demanem que pregueu per ell i
esperem que ben aviat i ben recuperat torni a estar al 100×100 al davant de
la feinada que fa. La necessitat no para: aquesta setmana hem comprat, llet,
formatge, tovallons de paper, tonyina i roba interior de dona i d'home.
Seguim parant l'orella a les seves peticions i fent tot el que podem... Hem
d'agrair que aquest mes hi ha aportacions de gent que no és de l'església i
hem pogut fer mes compres. Gràcies a tots/es els que col·laboreu i feu
l'esforç... sobretot rebem tot l'agraïment de l'equip del “Chiringuito”.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/G0M3FaGA4JM
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

