
Ordre de Culte 
2on diumenge de Pasqua 24-4-2022 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Himne: Cantem un càntic ple d’amor (5 CG) 
Música: W. B. Bradbry; Lletra: Benjamí Planes 

Crida a la lloança: Salm 150 
Himne: A Déu sempre glòria! (13 CG) 

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

Fets 5, 27-32 
Apocalipsi 1, 4-8 

Himne: Mi Jesús mi Salvador (97 HC) 
Música: De “Praxis Pietaris Melica” (Crüger); Lletra: Luise 

Henriette von Brandenbrug, tr. Federico Fliedner 
Proclamació de la Paraula: 

Joan 20, 19-31 
Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 
Resposta a la paraula 

Himne: Jo crec en Vós, bon Déu (67 CG) 
Música: L. Mason 

Vida comunitària: 
Ofrenes 

(Interludi) 
Anuncis 

Himne: Som aquí 
Benedicció 

Postludi 

Presidència: Francesc Melenchón 
Proclamació: Samuel Fabra 
Música: Elies Cortès i Jordi Vera 
Lectures: Lídia Guinot 
Diaques: Anna Plantada i Marta Huch 
Butlletí: Caroli Capó 
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El «relat» i la Paraula de Déu. 

La primera vegada que vaig estudiar una mica a fons això que en diuen 
«el relat» és quan vaig llegir el llibre titulat No pienses en un elefante 
d’en George Lakoff. Recordo que vaig començar a estudiar ciències 
polítiques al setembre del 2012 i tothom volia saber com dominar 
l’onada de la nova situació política. Per a la meva generació, que 
disposa d’un telèfon intel·ligent (el primer meu fou del 2011) molt 
aviat, tot el que succeïa a la realitat succeïa gràcies als mitjans de 
comunicació i internet. El llibre d’en Lakoff era una mena de pedra 
rosseta per entendre la relació cognitiva entre el llenguatge i la realitat. 
L’idea principal d’en Lakoff no era gaire original: si deies no pensis en 
un elefant en el context de l’era de la informació digital, llavors tothom 
pensava en un elefant. El que diu en Lakoff és bàsicament que les 
històries narratives i les idees ho són tot en un ésser com l’home, que 
és pura comunicació social, i dominar-les implica també la capacitat de 
dominació de l’home.  

Al protestantisme hi ha hagut molta confiança en la idea del «relat». Hi 
ha raons de pes, és clar. Una part important de les escriptures es 
desenvolupen en forma d’històries, moltes d’elles d’origen oral. També 
la canonicitat es fonamenta en l’idea de relat: la canonicitat és un relat 
tancat...i obert, que s’ha de llegir, pensar, adaptar de nou. Jesús 
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explicava en metàfores. L’evangeli és el relat d’una nova bona nova. 
Totes aquestes coses estan molt bé, però hi ha una evident pèrdua 
d’importància del relat cristià actualment. No de la idoneïtat i 
necessitat del relat cristià, sinó de la seva concepció, del seu valor.  

 

L’escriptura, la impremta o la televisió van influir la forma de 
configurar el relat cristià, que troba la seva força i sentit en la Paraula 
de Déu. No soc partidari, en tot cas, d’una certa postura que afirma la 
necessitat -senzillament- d’actualitzar-se als nous suports on el relat 
es desenvolupa, és a dir: «les esglésies s’han de modernitzar!». Això no 
altera la idea del valor del relat cristià -en tot cas treballa al seu servei. 
El relat cristià té el seu sentit gràcies a l’experiència de la revelació del 
Regne de Déu a la vida del cristià. Però el relat no és al protestantisme 
present moltes vegades com a experiència fundacional sinó com a 
fetitxe. El fetitxe del púlpit i la predicació, el fetitxe de la lectura 
solitària de la Bíblia, el fetitxe de la música com el to excels de la 
Paraula. El fetitxe substitueix la Paraula viva esfereïdora i alliberadora. 
La manca d’experiència física de la revelació de Déu maximitza el relat 
com a finalitat «per se» que s’adapta a noves formes i categories 
d’autoconsum, omplint el buit de l’amor de Déu. L’absència d’amor 
colpidor genera el fetitxe, que és l’expressió de la incapacitat 
d’aconseguir novament l’experiència iniciàtica: la Revelació. 

La tendència és avui donar més confiança al relat que a la realitat 
colpidora que la Revelació alimenta, potser perquè la realitat, en la 
seva banalitat o potser en la seva banalitat plena de moments històrics 
extraordinaris constants però només enlluernadors, és incapaç de 
donar a l’humà la possibilitat del contacte amb el sagrat. 

 

Marc Hernàndez Cocaño 

  

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, per causes totalment alienes a la botiga no hem pogut rebre ni 
formatge ni margarina pel "Chiringuito"....Problemes logístics de la gent que ens ho 
porta... Esperem que la propera setmana puguem dir que vinguin a buscar-ho i no 
hi hagi cap problema...Seguim pendents de les seves necessitats i seguim pregant 
per la feina que fan amb els més desafavorits. 

 
CANAL DE YOUTUBE 
 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç: 
https://youtu.be/VmpAXR9Vjks 
  

AGENDA 

 Cada dijous estudi bíblic, a les 19h. Ara estem estudiant la carta als 
Filipencs. 

 El dissabte 7 de maig, a les 19h, celebrarem, en el marc del 150è 
aniversari de l’església un concert, organitzat per la nostra comunitat, 
amb col·laboració amb l’església de Rubí. En ell gaudirem de l’evolució de 
la música protestant. 

 La Pastoral de la IEE es celebrarà del 9 al 11 de maig a Los Rubios 
(Màlaga). 

 El dissabte 14 de maig, de 10-13h, tindrem el proper Taller de la EEC, que 
tindrà com a tema l’Evangeli de Mateu, estarà a càrrec del pastor Víctor 
Hernández. 

 El dissabte 21 de maig, a les 17:30h, tindrem al nostre temple la 
presentació del llibre Luter, d’Antoni Gelonch. Comptarem amb la 
presència de l’autor i amb una parada de llibres per poder adquirir-lo. 

 El divendres 17 de maig tindrem la reunió de pregària de la EEC. Serà a les 
19:30h, a l’església del Poblenou.  

 Els dies 28 i 29 de maig tindrem la convivència de l’església a Mas Dausà, 
és important que comencem a inscriure’ns, parleu amb l’Alícia Pallàs per 
poder fer una estimació de quants serem. Animeu-vos! 


