Ordre de Culte
6è diumenge després d’Epifania 13-2-2022
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Himne: Car Jesús aquí estem (73 CG)
Música: J. Rudolf Ahle; Lletra: M. E. Vidal
Crida a la lloança: Salm 1
Himne: Abatut sóc com l’ovella (87 CG)
Música: Peter Bilhorn; Lletra: Àngel Cortès
Lectures bíbliques:
Jeremies 17, 5-10
1 Corintis 15, 12-20
Himne: Señor, heme en tus manos (373 HC)

Música: Friedrich Silcher; Lletra: Julie von Hausmann, tr. Federico Larrañaga

Proclamació de la Paraula:
Lluc 6, 17-26
Pregària per la il·luminació
Interludi Musical
Resposta a la paraula
Himne: Mil veus per celebrar Jesús (219 CG)
Música: Carl G. Glässer, arr. L. Mason, Lletra: J. M. Esteves
Vida comunitària:
Ofrenes
(Interludi)
Anuncis
Himne: Vós sou
Benedicció
Postludi
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès, David Melenchón, Jordi Vera i Grup
de lloança
Lectures: Anna Plantada
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz
Butlletí: Caroli Capó
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EL MÈTODE KONDO
Na Marie Kondo es va fer famosa fa uns anys amb el seu mètode Konmari, que
t’ajudava a endreçar i organitzar d’una forma eficaç i amb resultats visibles;
no solament és qüestió que els armaris siguin eficients, les maletes pels
viatges, les diferents estances de la casa, tot pot tenir un altre aire, un que,
deia la guru de l’organització, aconsegueix que siguis més feliç.
No sé que diria la Marie Kondo del meu despatx, però crec que feliç, feliç no
seria. Sóc de les que acumulo papers, molts papers, notes de moltes reunions,
de predicacions, d’estudis, … idees que de vegades et venen al cap (tot hi ha
que dir-ho, i que quan has d’escriure un article, ja no saps ni on paren). Per
sobre i per sota dels fulls, llibres, bolígrafs i subratlladors, … Un caos, la
veritat, un que massa vegades penso que és el reflex del funcionament del
meu propi cervell, i és que, a la fi, allò que fem, i com ho fem, serà el llambreig
de com som.
I mentre, no sé per què, em recordava del mètode Kondo i de l’ordre, potser
per tot el que m’envolta de desordre, pensava en John Wesley i en aquell
apel·latiu que, com tantes vegades ha succeït en la història, volia ser un insult
i va acabar sent adoptat per ell i els seus amics com la definició de la seva
forma de viure l’espiritualitat: Metodista.
En aquell “Club Sant” a Oxford, nom que també van atorgar-los els altres
estudiants com a burla per la recerca espiritual dels joves reunits, entre ells
el mateix John, amb el seu germà Charles i en George Whitefield, van iniciar
un camí en el que volien cultivar la seva espiritualitat i les seves bones obres

entre els pobres, i per fer-ho es van donar un mètode, unes rutines que
mantenien les seves vides espirituals endreçades i organitzades.
Hi havia que pregar, llegir la bíblia, visitar presos o malalts, portar menjar als
més necessitats, dejunar i fer una revisió constant, a partir d’una sèrie de
preguntes, de si la seva vida estava responent a la cristiandat que volien viure.
I del mètode, els metodistes, i també fanàtics i religiosos excessius els hi van
dir, segurament, i permeteu-me la llibertat, uns títols que potser avui també
els hi posaríem nosaltres.
Endreçar, rebutjar el que és inútil i metoditzar la nostra espiritualitat, és
aquest el camí? Perquè, a la fi, tenir un mètode, no és precisament caure en la
rutina i desmotivar la nostra experiència espiritual?
Deia una cançó d’escola dominical, que vaig cantar molt a la meva infantesa:
llegeix la bíblia i prega cada dia, si voleu créixer; l’ordre o el desordre, el
mètode o el caos, són opcions personals i lliures que cadascú ha de prendre,
però el cert és que mai està de més que almenys, aquestes opcions siguin
conscients.
Les nostres vides estan plenes de rutines, de pautes que ens ajuden en el
nostre dia a dia, tenim horaris organitzats, regles de conducta, patrons que
repetim i que ens són beneficiosos, perquè la vida no pot ser un caos constant,
això ho sabem; i per això estaria bé de reflexionar si unes pautes per construir
i fer créixer la nostra espiritualitat no estarien de més, potser seria bo pensar
si ens convé un mètode, cert que aquest no garanteix res, i si indagueu
quelcom més sobre aquell Club Sant, veureu que no tot va acabar bé; però
malgrat això, també és veritat que si com ens rentem les dents cada dia
després de menjar, tinguéssim un espai on cada dia llegir la bíblia i pregar,
potser més que rutina acabaríem entrant en una nova forma de cultivar la
nostra espiritualitat, alimentant cada dia l’ànima com ho fem amb el cos.
Tothom posa els ulls en tu, mirant esperançat, i al seu temps els dones l'aliment.
Tan bon punt obres la mà sacies de bon grat tots els vivents (Salm 145, 15-16).
Marta López Ballalta

ANUNCIS I COMUNICACIONS
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
Aquesta setmana tenim noticies de l'Andrea!! Sembla que tot va be. Des d’ ”El
Chiringuito" l'han adreçat a l'assistenta social i l'estan ajudant molt. Donem
gràcies a Déu, perquè tot i les deficiències que hi ha i que no tot és perfecte ha
pogut rebre ajuda....aquesta setmana hem fet més compra de margarina, llet i
formatge...eren les urgències que ens han demanat...estem agraïts de poder
ajudar a gent que no té el necessari per viure. Gràcies a tots/es

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/0XfShkrXPR8
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

150è ANIVERSARI
El dissabte 19 de febrer, a les 18h, en el marc de les celebracions del nostre
aniversari, tindrem en el nostre temple una xerrada històrica, a càrrec de
Carme Capó, sobre la nostra comunitat i els seus 150 anys d’història, us hi
esperem a totes i tots, serà un temps constructiu i de reflexió.

DIA MUNDIAL DE PREGÀRIA
El divendres 4 de març celebrarem el Dia Mundial de Pregària preparat per
dones d’Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord. Aquest any ens acolliran a Saint
George’s Church, al carrer Horaci, 38 de Barcelona. La celebració començarà a
leserds,
19h.i que les gallines no són la solució, sinó que l’és aprendre a frenar, no deixar-

