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Tardor de fulles seques 
A banda i banda del riu creixeran tota mena d’arbres fruiters. No perdran mai 
la fulla i sempre tindran fruit. Cada mes donaran una collita nova, perquè 
l’aigua que els rega neix del santuari. Els seus fruits serviran d’aliment i les 
seves fulles seran un remei. (Ezequiel 47, 12) 

Quan l’estiu va arribant al seu final, són molts els arbres que comencen a 
canviar de color, el verd de les fulles es fa groguenc, aniran emmarronint-se 
poc a poc, dia a dia; a debilitar-se i assecar-se. 

Hi ha paratges del nostre país que són impressionants en aquestes dates, 
com la Fageda d’en Jordà. 

La tardor s’apropa amb el seu malenconiós perfum ple d’enyorances, però 
alhora ple de bellesa. 

La tardor és un anunci suau de la debilitat, del pas del temps i de la mort. Els 
arbres aniran quedant nus, com a esquelets, en silenci sense que 
puguem escoltar la remor que en altres dies provocaven ses fulles. 

La tardor anuncia la foscor de l’hivern, quan tota  vida dormirà ja 
definitivament, i haurem de guarnir amb boles de colors brillants les nostres 
llars, per cridar a l’esperança, per recordar-nos que esperem que el sol torni 
a sortir en un nou matí. 

Sovint en mirar al nostre voltant, podem veure paisatges de tardor, anuncis 
de que la vida al nostre voltant s’esgota, a nivell ecològic, polític, 
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econòmic, demogràfic… són moltes les fulles que cauen, i es comencen a 
veure les branques nues, branques que anuncien la foscor del hivern. 

El profeta Ezequiel que va néixer en un món en primavera amb el regnat de 
Josies, també va viure la seva tardor, i el seu hivern per la destrucció del 
seu món a mans de Nabucodonosor. Però enmig d’aquest paratge desolador, 
i captiu a Babilonia, ens deixa un missatge de judici, transformació i 
esperança. I és que el judici de Déu, pels profetes, no era pas el tot, sinó més 
aviat el principi que hauria de portar una nova realitat al món. 

En aquesta profecia trobem aquesta imatge dels arbres que no perden la 
fulla, que sempre tenen fruit que alimentaran la gent, i les seves fulles 
seran guaridores per les ferides del poble. 

Com és possible això, doncs únicament perquè aquests arbres són regats per 
l’aigua de vida que ve directament de Déu. 

Així, mirant el nostre món, penso en el nostre bateig i en el do de l’Esperit 
que és en nosaltres i penso que som cridats a ser com aquests arbres, 
guaridors, protectors, portadors d’aliment. 

Si fins i tot els arbres que semblen morts a l’hivern, esperen la primavera 
per tornar a brollar i reviure, no tenim nosaltres més motius per viure 
en l’esperança de que l’Esperit de la vida del nostre Déu ens guiarà per 
portar vida al nostre món? 

Tinguem els ulls oberts com el profeta, atents a poder veure l’actuació de 
Déu en les nostres vides i en el nostre món, per poder ser col·laboradors 
d’aquesta actuació divina, portant guarició, tenint cura del nostre món, i 
sentint-nos responsables del que passa al voltant nostre. 

Animem als nostres fills, als nostres joves, a caminar en aquesta esperança, 
fem-los saber que hi ha una forma diferent de viure, i sobre tot, mostrem-los 
amb la nostra forma de viure amb el nostre exemple. 

Caminem amb esperança amb els ulls sensibles als brots verds de justícia, a 
la veritat transformadora i alliberadora del nostre Senyor Jesucrist, que fa 
totes les coses noves. 

Jonathan Navarro Estrada 

  

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
FAMÍLIA CRISTIANA  

El dissabte 28 de setembre es van casar el Sergio i la Georgina, filla d'en Joan 
Fuster i la Glòria Raduà. Els desitgem moltes benediccions. 
Pensem en els que no poden venir per diferents situacions i preguem per ells.  

LA CISTELLA SOLIDÀRIA    

Aquesta setmana s'han endut una altre vegada tot el que hi havia al magatzem...i  
molt contents sobretot amb les sabates!!!!! Per aquesta setmana necessiten 
especialment sucre i llaunes de tonyina grans i petites....productes de neteja de 
tot tipus, d'higiene personal i sobretot ja comencen a dir que si tenim mantes, 
sacs i motxilles els hi guardem perquè en res arriba el fred i els sense sostre 
necessitaran tot el que puguem recollir....moltes gracies a tots/es per no oblidar-
los!!!!! 

ACORDS DEL CONSELL 

• S’acorda crear una beca d’estudis de 100€ mensuals durant el curs 2019-
2020. 

• S'acorda canviar de companyies de subministrament, per unes que 
apostin per les energies renovables. 

• S'acorda que el 16/11/19 tindrà lloc la primera Trobada d'Esforç Cristià. 

AGENDA 

• Aquest dijous vam començar els estudis bíblics; aquest any, com sempre 
els dijous a les 19h, començarem a estudiar el llibre de l’Apocalipsi. 

• 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 es celebrarà el 78 Sínode 
de la IEE, aquest any l’organització està a càrrec del presbiteri de Llevant, i 
tindrem les sessions a Alacant. 

EL BUTLLETÍ 
Estem organitzant un grup de persones voluntàries per realitzar les fotocòpies del 
butlletí que entreguem cada diumenge, hem de descarregar a la nova secretària 
del consell! Si vols apuntar-te parla amb l’Anna o l’Alícia, quants més siguem 
menys vegades ens tocarà fer-ho. 


