Diumenge 09-08-2020
9è diumenge després de Trinitat
Ordre del Culte
Preludi musical
Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, BWV 105
(Senyor, no jutgis el teu servent)
Cantata estrenada a Leipzig el 25 de juliol de 1723

Invocació
Crida a la lloança: Salm 105, 1-6.16-22.45b
Himne: Vós sou, Senyor, ma fortalesa (49 CG)
Lectures bíbliques: Gènesi 37, 1-4.12-28 i Romans 10, 5-15
Lectura de l’evangeli: Mateu 14, 22-33
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la paraula
Interludi musical
The Cor i Cor Rubí: Jo crec en vós, bon Déu
Vida Comunitària
Ofrenes

Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en l'oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del poble sant.
(Romans 12, 12-13)

Pregària
Himne: Protegiu-me Vós, Senyor (63 CG) (17-5)
Benedicció
Postludi
Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta
Lectures: Elies Cortès, Esther Cortés, Josep Esquerrà, Samuel Fabra
Imatges: Creative Commons
Butlletí: Samuel Fabra
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CRIDATS A ESPERAR*
En aquests moments tan durs que estem vivint, per la pandèmia i per les malalties de familiars, de germanes i germans, de conegudes i coneguts, en què pot ser que d’un moment a l’altre ens donin una mala notícia, no podem deixar de pensar en allò que esperem.
En la nostra condició humana sempre estem pendents de quin
serà el nostre demà. Moltes vegades, per no dir sempre, aquesta
espera ens deixa sense esma per viure el present.
Què significa això d'esperar? És bo això de pensar en el demà
d'aquesta manera tan obsessiva?
Si volem contestar a la pregunta de què esperem, hauríem de
respondre que esperem allò que nosaltres voldríem que passés, allò
que desitgem. L'experiència ens diu però, que això no serà sempre
així.
Davant d'aquesta espera, que moltes vegades es fa angoixosa,
què podríem dir com a comunitat cristiana? Si és que hem de dir alguna cosa...
Què significa i què vol dir això de l'esperança cristiana?
Quan parlem d'esperança la pensem en sentit positiu. Esperem
la bona notícia, el triomf de la veritat, la desaparició del dolor i del
mal, i fins i tot en clau escatològica, la desaparició de la mort.
Com fer encabir aquesta esperança cristiana en la nostra situació actual? Com parlar d'esperança a les persones que passen per
moments tan difícils?
En un món que sembla sense sortida -i que es podria interpretar
* (escrit el dimecres 5/8)

com un món abandonat per Déu- podem ser anunciadors de bones
notícies, anunciadors de «l'evangeli»?
En aquestes circumstàncies em ve a la memòria el record d’aquell, que penjat a una creu, se sentia abandonat del seu Déu. L'evangeli, la bona notícia, és la confiança en la resolució del conflicte:
la resurrecció. Sense la "resurrecció" la nostra espera és vana (la
nostra fe és vana ens diu Pau).
Podria ser que se'ns digués que aquesta postura és ingènua,
que és infantil, però és que la confiança del nen en la promesa del
seu pare és l'exemple bíblic a seguir.
Davant d'aquestes situacions de conflicte, en les que no entenem res, que ens sembla que no som escoltats, l'única sortida del
"creient" és la confiança en la promesa del Pare, la promesa d'una
solució definitiva del conflicte, d'un tornar a la vida.
Per ell, en virtut de la fe, tenim entrada en aquesta
gràcia que ja posseïm en ferm, i per ell hem rebut
l'honor d'esperar la glòria de Déu. Més encara: fins i
tot en les tribulacions trobem motiu de gloriar-nos,
perquè sabem que la tribulació engendra paciència;
la paciència, virtut provada; la virtut provada, esperança. I l'esperança no enganya, perquè Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat el seu amor en els
nostres cors. Rm 5,2-5

No voldria acabar aquest article sense dirigir-me personalment
a aquelles persones que en aquest moment estan vivint situacions
doloroses, angoixants i de pèrdua. Entenc el vostre dolor, el voldria
compartir amb vosaltres, voldria estar al vostre costat i patir amb
vosaltres, si això fora possible. Abraçar-vos.
Aquest article no vol ser altra cosa que una reflexió que vol
acompanyar en el dolor i l’espera.
Maran ata, el Senyor està venint !!!
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Aquest dijous 6 d’agost ha mort la Joana Ortega, l’esposa del pastor Ignacio Simal. El nostre dolor per aquesta pèrdua vol acompanyar a tota la seva família i desitgem que el consol del Pare estigui
amb ells.
Tinguem presents a les nostres oracions els germans malalts i les
persones que en tenen cura. Però, en les circumstàncies sanitàries
en les que ens trobem, hem de pregar per tota la comunitat.
Que el Senyor ens acompanyi amb l’escalf de la comunitat!
CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquest mes d'agost el "Chiringuito" funciona a mig gas en quant a
tenir les portes obertes a la gent que passa pel carrer, però segueixen treballant molt i dur, per tenir els locals i les reparacions que estan fent a punt quan obrin el setembre. Estarem a l'aguait per cobrir
alguna de les seves necessitats. No els oblidem en les pregàries i demanem al Senyor que els segueixi ajudant en aquesta tasca tan dura.
Gràcies, a tots i totes perquè sabem que no els oblideu...
AGENDA
El consell de l’església va decidir no reunir-nos físicament fins el
proper diumenge 6 de setembre, decisió subjecta també a la situació
sanitària que tinguem en aquell moment.
CANAL DE YOUTUBE
Durant aquests mesos de juliol i agost podem veure l’emissió del
culte en directe a la pàgina de Facebook els diumenges a les 11h.
Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet tenim un canal
de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

... i també a la pàgina web de l’església:
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube

