
 

 

Diumenge 22-09-2019  

 

Preludi 

Benvinguda 

Pregària 

Himne  30 CG  

Lloança Salm 79,1-9 

Himne  103 CG  

Lectures:  Jeremies 8,18-9,1 i 1ªTimoteu 2,1-7 

Himne  48 CG 

 

Proclamació de la Paraula de Déu (Lluc 16,1-13 ) 

 

Interludi 

Himne  94 CG 

Vida comunitària: 

Presentació de les ofrenes 

Comunicacions 

Himne 263 CG 

Benedicció 

Postludi 
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ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

Aquest estiu m’he llegit un llibre interessant. Es trac-
ta de: “El abogado de Pablo” de Gerd Theissen, publi-
cat per Sigueme aquest any. L’obra original va ser pu-
blicada en alemany a últims del 2017.  

Gerd Theissen, nascut l’any 1943, és un dels exege-
tes protestants més reconeguts d’Europa per totes les 
confessions. La seva novel·la “L’ombra del Gali-
leu” (1986), un relat novel·lat sobre la vida de Jesús, va 
tenir un èxit extraordinari des de la seva publicació. En 
aquesta darrera obra intenta fer de manera similar una 
aproximació a la vida i missatge de l’apòstol Pau.  

L’autor en una nota final afirma que el fet que escri-
gui una novel·la malgrat haver dedicat la seva vida a la 
investigació del Nou Testament (professor de N.T. a 
Copenhaguen i a Heidelberg), ho fa per difondre uns 
coneixements que siguin assequibles per a lectors que 
no llegeixin llibres teològics. I, a més de coneixements 
històrics, vol fer-nos veure que la vida de Pau ens parla 
també a nosaltres avui en dia. 

És una obra plena de referències històriques i bíbli-
ques que es poden seguir amb les notes de referència. 
Però, el motiu del meu article no és tant fer una resse-
nya sobre el llibre, sinó que en la lectura hi he trobat, 
entre moltes altres coses, una cita llatina que es troba 
en l’obra De officiis (Dels deures), escrita l’any 42 aC 
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(fa vint-i-dos segles) per Ciceró. Es tracta de Summum 
ius summa iniuria, un aforisme llatí que en català es va 
traduir (col·lecció Bernat Metge - 1938) per "El dret ex-
tremat és l'extrema injustícia”, en el sentit que l'aplicació 
de la llei al peu de la lletra, o quan es prioritza un forma-
lisme jurídic en contra de la defensa del principi de justí-
cia, es pot convertir en la major forma d'injustícia. 

Avui, que estem esperant la sentència del suprem pel 
cas del “Procés”, m’ha semblat que la reflexió de Ciceró 
era molt adequada. En la novel·la el personatge central, 
que és un advocat romà, fa servir aquest aforisme da-
vant d’una decisió del senat que sentencia a mort quatre
-cents esclaus, entre ells nens i dones, perquè un sena-
dor havia sigut assassinat pel seu esclau. Aquest fet his-
tòric (61dC) va provocar un aixecament popular que va 
encerclar el senat per evitar aquestes execucions. Va 
ser Neró qui va posar “ordre” i amb els seus soldats va 
protegir els legisladors per poder portar a terme les exe-
cucions. L’emperador Neró es va erigir en defensor del 
dret. Quin contrasentit !!! 

No sé com acabarà aquest malson. Però, l'acatament 
de la sentència no pot fer-se sense que tinguem l’obliga-
ció de donar la nostra opinió -si és que pensem que es 
tracta d’una gran injustícia.  

Ja veieu com això de les manifestacions per mostrar 
un desacord amb el govern no és una cosa moderna. Ja 
passava fa vint-i-un segles! 

Al marge d’aquest apunt, us vull aconsellar la lectura 
d’aquesta novel·la encara que no es pugui llegir com 
una novel·la més.  

SFM 

 
 

 

 

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 amb l’escalf de la comunitat. 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Aquesta setmana, els nostres amics del "Chiringuito" han tornat a 
venir a la bo+ga a buscar el formatge i la margarina, ja estaven a 
zero! I com a urgències ens demanen oli d'oliva, pato-WC, "spray-
mul+usos", líquid-neteja-terres i bosses grans d'escombraries. Sem-
pre molt agraïts, envien records per tots. Donem gràcies a Déu per 
poder compar+r del que tenim... 
AGENDA 
• Estem organitzant un grup de persones voluntàries per realitzar 

les fotocopies del butlle8 que entreguem cada diumenge, hem de 
descarregar a la nova secretaria del consell! Si vols apuntar-te par-
la amb l’Anna o l’Alícia, quants més siguem menys vegades ens 
tocarà fer-ho. 

• El 26 de setembre començarem els estudis bíblics, ho farem amb 
un “soparet” compar+t. Totes i tots esteu convidats a par+cipar-
hi. Aquest any, com sempre els dijous a les 19h, començarem a 
estudiar el llibre de l’Apocalipsi. 

• El 28 de setembre celebrarem l’excursió unida de la EEC, aquest 
any està organitzada per l’església de Rubí, després dinarem tots 
junts al pa8 del seu local. 

• Aneu apuntat la data del 19 d’octubre. Aquest dissabte, a les 19h, 
celebrarem a la nostra comunitat un culte d’acció de gràcies per 
l’obra de Betsan, que aquest any compleix 50 anys. 

• El 26 d’octubre celebrarem el culte de la Reforma a l’església de 
Santa Coloma. 

• Els propers 31 d’octubre fins el 3 de novembre se celebrarà el 78 
Sínode de la IEE. Aquest any l’organització està a càrrec del presbi-
teri de Llevant, i +ndrem les sessions a Alacant. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


