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La intranquil·litat, tresor amagat (2a part) Angela Raurell 

Portat al terreny personal, avui que fa tres anys que els metges van introduir a 
les vides de la nostra família un nom del que mai n’havíem sentit a parlar, 
cistinosis, vam encetar un temps d’intranquil·litat que tot fa pensar que no ens 
deixarà mentre estem en aquest món i amb el qual hem de conviure i per 
aquest motiu, aquest article m’aporta un grau considerable de positivitat. 
Gairebé tots els presents podríem esmentar almenys un motiu actual o passat 
d’intranquil·litat i crec que ens fa bé obrir la porta a les preguntes, a la recer-
ca de pau que ens pot venir precisament des de la inquietud, el desassossec i 
l’alarma. El personatge de Job n’és el millor exemple. 
Diu la Marion Muller-Colard “Es pensa que la intranquil·litat, és un enemic a 
abatre contra el qual el màrqueting ens proposa sempre noves armes. Quan-
tes vegades la idea de simplificar-nos la vida no és al centre d'un missatge 
publicitari? Compra això o allò altre, subscriu-te aquí, regala't unes vacances 
lluny de tot, estigues tranquil·la, tranquil·la... evita a qualsevol preu la frustra-
ció, la contrarietat, la molèstia, i no tinguis cap altra missió que considerar-te 
el centre del món”, ironitza la teòloga, 
 “Tots sabem –continua– que la intranquil·litat és una circumstància ineludible 
de la nostra vida i, per tant, busquem productes, mantres, utensilis i diversió 
que ens allunyin d'aquesta contingència. Fins i tot podríem dir que no hi ha 
ningú més intranquil que qui vol fugir de la seva intranquil·litat”. 
Així, doncs, tot i que tenim dret a buscar el descans necessari que ens ajudi a 
assumir les nostres responsabilitats, no hauríem de tenir por que la intran-
quil·litat es presenti a les nostres vides, no cal que la defugim, no és possible i 
ens privaríem a nosaltres mateixos de les oportunitats que ens pot aportar el 
fer-hi front tot acceptant-la. 
Us versets com a resposta de tots els anteriors plantejaments:  1 Pere 5.6-10    
v. 6 Per això, humilieu-vos i sotmeteu-vos a la mà poderosa de Déu, i ell us 
enaltirà en el temps que té fixat. 7 Descarregueu en ell totes les vostres preo-
cupacions, ja que ell mateix té cura de vosaltres. 8 Sigueu sobris, vetlleu! El 
vostre adversari, el diable, rugint com un lleó, ronda cercant qui engolir. 9 
Resistiu-li ferms en la fe. Ja sabeu que la comunitat de germans estesa arreu 
del món ha de suportar els mateixos sofriments. 10 I, després que haureu 
sofert per poc temps, el Déu de tota gràcia, que en Jesucrist us ha cridat a la 
seva glòria eterna, us refarà les forces, us enfortirà, us refermarà i us donarà 
un fonament segur. 11 D'ell és el poder per sempre. Amén.  
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La Pregunta de l’ED 

Concurs gener 

Busquem un poble (ciutat) 

Pista 1. El Senyor hi va passar amb els 

sdeus deixebles i el seguia una gran 

multitud. 

Pista 2. Hi va fer un miracle que va 

deixar atònits qui ho van veure i 

glorificaven Déu  

17-1 Suport educatiu/Trobada de 

Senyores/Culte de pregària 

19-1 Culte d’acció de gràcies, Ptge 

Gaiolà,8-12 BCN a les 18h 

20-1 Culte de celebració d’inici de 

ministeri pastoral d’en Nelson 

Araujo 

25-1 Rebost 

2-2 Assembles d’església a les 18h 

15-2 Trobada de diaques i 

responsables de ministeris a les 20h 

Informació detallada al taulell 

MEMORIES/INFORMES 

Responsables de ministeris. 

Comenceu a elaborar les vostres 

valoracions de la tasca realitzada 

durant l’any 2018. El proper 2 de 

febrer tenim l’assemblea d’església i 

els hem de lliurar abans del 

diumenge 27, a la Myriam R o al 

correu del full. 

CULTE D’ACCIÓ DE GRÀCIES  

El proper 19 de gener a les 18h a 

l’església de Ptge Gaiolà 8-12 de BCN es 

celebrarà el Culte Unit d’Acció de Gràcies, 

el missatge “Unitat en la visió” que anirà 

a càrrec del pastor Fidel Caralt. 


