EL BUTLLETÍ

Ordre de Culte 29/12/2019
Celebració de cap d’any
Tot té el seu moment, sota el cel hi ha un temps per a cada cosa.
(Cohèlet 3, 1)
Preludi musical
Lectura bíblica:
Cohèlet 3, 1-13
Benvinguda i pregària
Himne 48 CG
Un temps per donar gràcies … i queixar-se
Himne 1 CG
Un temps per recordar … i per oblidar
Himne 44 CG
Un temps per lloar … i per escoltar
Salm 8
Himne 65 CG
Interludi musical
Un temps per demanar … i donar
Himne 138 HC
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Anuncia
Un temps per esperar … i caminar
Apocalipsi 21, 1-6
Lectura bíblica:
Mateu 6, 25-34
Acostant-nos a Natzaret
Benedicció
Postludi
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10 SERMONS DE MARTÍ LUTER
Aquest és el títol amb què la Comunitat Ecumènica Masvidal ha
iniciat la seva col·lecció “Clàssics de la Reforma”. El llibre, un petit
volum de 172 pàgines, recull, tal com indica el títol, 10 sermons del
reformador alemany. Editat amb cura -amb el conegut retrat que de
Luter va fer el seu amic i col·laborador Lukas Cranach, a la portadal’obra reprodueix 10 sermons corresponents a diferents festivitats de
l’any litúrgic.
L’esquema d’aquests sermons és sempre el mateix: comença amb una
cita bíblica i, tot seguit, va desglossant tota una tongada de lliçons i
exemples pràctics -i molt didàctics- sobre el fragment de les
Escriptures que encapçala l’homilia.
Per als lectors d’avui, si són poc coneixedors de la personalitat de
Luter, pot sorprendre una mica l’oratòria del reformador: Luter- en
efecte- pot passar, en un no res, de la profunditat del seu pensament
teològic a un cert populisme; del candor, a la virulència contra els seus
antagonistes; de la tendresa, al realisme més cru; del respecte als
contraris, a la seva ridiculització; de la serietat, a l’humor…
Malgrat la seva indiscutible actualitat en molts aspectes, en llegir
aquestes pàgines hem de tenir ben present que aquests sermons van ser
pronunciats al segle XVI en plena controvèrsia doctrinal amb Roma i
d’aquí, per exemple, els seus atacs, no exempts sovint d’agra ironia,
contra els papistes.
Amb el seu llenguatge senzill i directe, molt allunyat de la fraseologia
pròpia d’un doctor en teologia - llenguatge que, sigui dit de passada,
de vegades ens recorda el de les seves famoses converses de
sobretaula- ens és fàcil d’imaginar l’impacte que aquests sermons

havien de causar en un auditori acostumat a la magnificència i sovint a
la buidor de les misses romanes que deixaven, moltes vegades, els fidels
en una total ignorància religiosa.
Certament, els sermons de Martí Luter eren tota una altra cosa. Els
fidels no estaven avesats a sentir parlar- predicar- amb tanta certesa i
coratge, amb tanta vehemència, sobre la centralitat del Crist en la nostra
vida :”Perdre el Crist és perdre-ho tot. Tenir el Crist és tenir-ho tot”.
Luter, en els seus sermons, ens parla de la importància de la lectura i de
la meditació de la Bíblia, del valor de la Fe i, en general, de totes
aquelles qüestions que, des d’aleshores, conformen la nostra teologia
protestant.
I tot això, com hem dit, amb un llenguatge senzill i directe on no hi
falten les increpacions al seu auditori.
Sobre l’edició d’aquesta obra cal dir que, malgrat algunes incorreccions
gramaticals i de traducció, la seva lectura és molt recomanable entre
d’altres raons per tal de conèixer una mica més el pensament del gran
reformador alemany i refermar, així, les nostres conviccions: “Qui perd
els orígens, perd identitat” que cantava en Raimon.
Per acabar, ara que justament hem finalitzat el temps d’Advent,
aconsellaria la lectura del primer d’aquests sermons pronunciats el 26
de desembre de 1531, fa 488 anys i 3 dies, amb el títol “Un nen ens ha
nascut” on Luter predica sobre el passatge d’Isaïes 9: “ El poble que
caminava en la fosca ha vist una gran llum; una llum ha resplendit per
als qui vivien en el país tenebrós”.
J. Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA
El Far ha iniciat la campanya de Nadal pels infants de l’Esplai Xala
(La Llagosta), on tenen 18 nenes i nens que esperen amb il·lusió
poder rebre un regal per Reis. Si voleu col·laborar podeu fer les
vostres donacions al número de compte: ES49 2100 3253 9622 0005
3562.
ESTUDI BÍBLIC
Fem vacances de nadal dels estudis bíblics, seguirem amb
l’Apocalipsi a partir del proper 9 de gener, com sempre a les 19h.
EL CHIRINGUITO
El magatzem torna a estar buit i ja sabeu que les necessitats al
"Chiringuito" no fallen. Tot el que portem ho aprofiten i ho
comparteixen: productes pels esmorzars, de neteja, d'higiene
personal i coses per vendre a preus molt econòmics a la seva
"botigueta". Tot és ben rebut i ens mostren molt d'agraïment per tot
el que anem guardant per ells. Donem gracies a Déu per poder
compartir del que tenim amb ells
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