Ordre de Culte 16/01/2022
Culte del Pacte
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Himne: Canta al Senyor, Rei de Glòria, o ànima meva (1 CG)
Música: Joachim Neander; Lletra: M. E. Vidal
Crida a la lloança: Salm 85, 8-14
Acció de gràcies
Himne: O, canta ànima meva (7 CG)
Música: M. Lyon, melodia hebraica; Lletra: Antoni Almudèvar
Lectures bíbliques: Jutges 6, 11-24 i Romans 8, 18-26
Himne: Alma mía, espera (264 HC)
Música: Henri A. C. Malan; Lletra: Friedrich Raeder, tr. Federico Fliedner
Proclamació de la Paraula:
Joan 4, 43-54
Pregària per la il·luminació

Interludi Musical
Acte de renovació del pacte
Sant Sopar
Himne: Jo crec en vós, bon Déu (67 CG)
Música: L. Mason
Vida comunitària:
Ofrenes
(Interludi)
Anuncis
Confessió de fe
Himne: Mon cor joiós, ple d’esperança (71 CG)
Música: César Malan; Lletra: M. E. Vidal
Benedicció
Postludi

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Sergi Díaz
Diaques: Abel García i Joan Salvador
Prep. Sant Sopar: Lluïsa Braña i Esther Rión
Butlletí: Samuel Fabra
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Bons i dolents

Això de “bons i dolents” és un tema reiteratiu al llarg dels segles.
I a nosaltres, com a individus, també ens afecta; si més no, a mi.
M’agradaria comentar-ho en el context actual.
Durant la infància és una alternativa simple i senzilla per saber
com l’infant s’ha de posicionar davant de les coses que se li presenten en el dia a dia i també davant de les persones amb les que s’ha
de relacionar. Això és bo per a mi, o això és dolent per a mi. Aquesta persona és bona per a mi o és dolenta. Són el blanc i el negre
que al nen l’orienten en aquest món que va descobrint.
Amb l'adolescència això va canviant i amb la joventut tot es capgira. Ja no tot el que era bo és bo del tot, ni tot allò que era dolent
és dolent del tot. L’actitud, en aquesta etapa de la vida, és qüestionar tot allò que afirmen els adults.
Jo recordo que en la meva infància em preocupava molt si els
meus companys eren “salvats” o no ho eren. Per més que els apreciés, l’angoixa de si anirien al cel o a l’infern era motiu de la meva
pregària.
En aquells temps de franquisme i de nacionalcatolicisme, per a
mi tot allò que era evangèlic era bo i tot el que venia del catolicisme
era dolent. Altra vegada blanc i negres. Fins i tot aquesta dualitat
arribava al llenguatge. Els catòlics “resaven”, nosaltres “fèiem oració”.
Aquest pensament dual va persistir en bona part durant força
temps, i fins i tot durant la meva joventut a la universitat seguia preocupat per “salvar ànimes”!!!
Em ve a la memòria aquell text de Pau: Quan era un infant, parlava
com un infant, pensava com un infant, raonava com un infant; però
d'ençà que soc un home, tinc per inútil el que és propi dels infants.
(1Co 13,11)

Avui dia, crec que aquesta divisió dualista del món no em porta
enlloc. És evident que vinc d’una tradició que no ho ha tingut gens
fàcil, que ha hagut de sobreviure enmig de persecucions i de
menysteniments. Un passat que respecto profundament; és més,
en soc hereu i en tinc gran estima!
Ara bé, hi ha coses que les veig diferents. Ni pitjor, ni millor; sinó diferents.
No és que ho tingui tot clar i diàfan, però tant els negres com els
blancs s’han transformat en grisos més o menys foscos. En aquest
punt també s’ajusta al pensament de Pau: Ara hi veiem de manera
fosca, com en un mirall poc clar. Ara el meu coneixement és limitat.(1Co 13,12a)
Tot el que soc depèn molt de la influència dels que m’han envoltat durant la meva vida. Sense «l'altre» jo no seria res.
L’acostament a «l’altre» no el puc fer com si l’altre fos l’enemic,
sinó com aquell de qui depenc per anar-me fent jo mateix.
Ja sé que és evident que hi ha gent perversa al nostre voltant i
que no podem “anar amb el lliri a la mà”. Podem aprendre també
d’aquesta perversitat, si més no, de com no ens hauríem de comportar.
Una de les dualitats de pensament a les que estem sotmesos
aquests dies és la que fa referència a la vacunació de la covid.
Hem entrat en el joc de diferenciar la gent en dos grups, els vacunats i els no vacunats. La meva actitud davant de la vacunació és
inqüestionablement a favor, i no voldria que aquest comentari us
fes pensar el contrari. Vacunació, de totes totes!
Tothom està patint per culpa d’aquest virus. I amb més intensitat els sanitaris que a més a més d’intentar de no contagiar-se,
també han de lluitar per les vides, tant dels vacunats com dels que
no ho estan -que són els que ingressen amb més risc de mortalitat.
Ara bé, això no hauria de fer que m’acostés a les persones amb
aquest prejudici. Per a mi les persones haurien de ser totes igualment dignes, estiguin o no estiguin vacunades.
Sé que tot plegat no és gens fàcil. I també sé molt bé que és
més fàcil posar-ho sobre el paper que en la pràctica.
Tant de bo que davant d’aquest atzucac, de diferenciar els individus entre vacunats o no vacunats, prevalgui sempre l’amor a la
persona.
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de salut no poden venir al culte 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
Aquesta setmana lo urgent era llet... n'hem pogut comprar i hi hem
afegit una caixa de formatge, tovallons i paper de cuina. Sempre
em diuen que us enviï molts records i agraïment de part del Wolfgang i de tot l'equip. Van trampejant aquests temps tan complicats
de pandèmia i tan exposats per ells. Sempre estan al "peu del canó", obrint les seves portes per atendre les necessitats dels més
desafavorits. No els oblidem en les nostres oracions.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les
11.00.
Enllaç: https://youtu.be/8sExuNibXvM

AGENDA
•
Hem reprès els estudis bíblics els dijous a les 19h.
•
Del 18 al 25 de gener hi haurà la celebració de La Setmana
de Pregària per a la Unitat dels cristians, aquest any amb el
lema “Hem vist la seva estrella a Orient, i hem vingut a adorar
-lo” (Mateu 2, 2). Els actes (confirmats fins ara) en els que
participem com a comunitat EPBC són:
- Dimarts 18 de gener, a les 19h, a la Catedral de Barcelona.
- Dilluns 24 de gener, a les 19h, a la Catedral de Sant Feliu.

