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On és la teva llar? (Joan 14, 1-6)
El més meravellós de les bones noves, és que no són un compendi de
teories teològiques. El missatge de Jesús, són les accions del Déu encarnat.
Un Déu que menja, beu, comparteix la taula, camina, es cansa, plora,
que té amics i enemics, que té veïns i parents. Un Déu tan encarnat que
comparteix el nostre mateix destí: néixer i morir.
I aquesta implicació tan íntima de Déu amb l'ésser humà ens demostra
que el missatge de l'evangeli és esperança real pels que vivim avui en aquest
món, perquè és un missatge que es preocupa, no pel que succeirà després de la
nostra mort, sinó pel que avui ens passa en les nostres vides.
Aquest passatge de Joan conté moltíssima informació teològica, però
més enllà de la teoria, més enllà de discussions sobre soteriologia o trinitat,
aquest és un passatge molt intens, i, si em permeteu l'expressió, molt humà.
En el seu peculiar relat de l'últim sopar, Joan fa un recull de moltes
promeses i reflexions de Jesús. Però aquestes paraules no estan fetes des d'un
Crist exaltat, sinó des de la boca del Déu home que està patint i preocupat. Un
Crist que sap com és el seu destí, un destí ja imminent.
Li queden poques hores per estar amb els seus, i, potser, pensa “Oh
Pare, que ràpid ha passat el temps! Em queden tantes coses que dir-los, tant
per explicar”.
Joan ja ha insinuat que el que han après els deixebles fins ara no els ha preparat
pel que ha de venir: Pere primer no vol que Jesús li renti els peus, i ha de tornar
a explicar-li, com ja ha fet tantes vegades, quina és la nova escala de valors del
regne; després li insisteix, el mateix Pere, que ell pot seguir-lo, allà on vagi,
“quantes vegades t'he explicat que he de morir! No pots seguir a la creu! Pere,
vas a negar-me! ", Tomàs tampoc ha entès molt “mostreu-nos el Pare” “Tomàs,
si us plau, que no has estat amb mi tot aquest temps? “; “Com he de deixar-los
sols? S'enfonsaran, perdran la fe. Pare, no sé si estan preparats .“

Quines són les paraules que Jesús podria deixar-los? Què podria dir
perquè mantinguessin l'esperança fins a la resurrecció?
Succeiran moltes coses, massa intenses, doloroses, i no cal perdre a cap
d’ells.
“Que els vostres cors s'asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi”
Així s'inicia el nostre passatge, un passatge que, com ja dèiem, té més
de consol vital que de tractat teològic.
Què és el que vol Jesús? Quina és la intenció de les seves últimes
paraules? La lectura d'aquests versicles s'ha fet, moltes vegades, en clau
escatològica. I no dic jo que no continguin una esperança de cap a on va la nova
creació que es realitza en el Déu home. Però més enllà d'això, són paraules que
consolen el pelegrí.
Vosaltres que vau deixar-ho tot per mi, per seguir-me, no tingueu por,
creieu i confieu, perquè la creu va preparar un lloc nou, una nova llar.
L'obra del Crist, la resurrecció del Déu home, crea, no solament una
nova esperança futura, sinó, i per sobre de tot, una esperança present, que es
concreta en una nova llar per als que ho abandonen tot per ell.
Tu que ho has abandonat tot per mi, tu que has caminat amb mi, que
vas deixar, com Abraham i Sara, a la teva parentela, per anar on Déu et manava.
Tu que vas deixar la teva casa per mi, no tinguis por, creu i confia, perquè jo he
format un poble que serà nova llar per a tu.
Les nostres cases s'aixequen amb maons, però les nostres llars es creen
amb les persones que ens envolten, les pedres vives que respiren amb
nosaltres, treballen amb nosaltres, que riuen i ploren, que neixen i moren, totes
unides per la pedra escollida per Déu: Jesús.
Viure és un llarg camí i aquest camí és Jesús. Ell no és un passatge al cel,
ell no és un bitllet per a una vida futura; ell és l'exemple, ell és qui ens ensenya
com viure, ell és el que camina davant nostre, sempre cap endavant, marcant
els passos perquè puguem seguir-lo.
Les bones noves per a l'ésser humà són una proclamació del Déu home
que s'implica i viu amb nosaltres, que ens prepara el camí, que ens acompanya.
Proclamar Déu és viure com va viure Jesús, en la confiança que el proper pas no
el donaràs sol.
Jesús va preparar una llar perquè visquéssim: un nou poble. Moltes vegades ens
espanta haver de començar de nou, però Jesús ens diu: “No tingueu por, creieu
i confieu” perquè la vida és un camí sempre cap endavant i, més enllà del vostre
lloc segur, jo he preparat llars per a vosaltres.
Marta López Ballalta

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Pensem en els que no poden venir per diferents situacions i preguem per ells.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Més que mai estem ajudant a tenir ple el rebost del “Chiringuito” i per això hem
de donar moltes gràcies a Déu. Estem a l'aguait del que més els fa falta. Hem
comprat margarina, llet, cafè, bosses grans d'escombraries, paper de cuina, en fi ,
coses indispensables pel dia a dia d'aquest lloc amb les portes obertes als més
febles. Seguim pregant per la tasca que fan i donant gràcies per poder compartir.
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•

•

•
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El proper dissabte 17 d’octubre la EEC ha organitzat un Taller de formació, dels que
van quedar suspesos per l’emergència sanitària; estarà a càrrec del pastor Joan
Medrano, amb el títol: Job, una lectura ètic-pastoral. Serà a les 10h i es farà via
Zoom, el podreu seguir en el següent enllaç:
https://zoom.us/j/97756964211?pwd=VXF2M2VISyt3SFQrSHVVVUVMNitidz09
ID de reunió: 977 5696 4211 - Codi d’accés: 306906
El dissabte 24 d’octubre, a les 11h, Cristianisme del segle XXI ofereix, a través de
Zoom, l’Espai Obert: La premsa, els digitals i el control de la gent, estarà a càrrec de
Joan Manuel Tresserras. Quan tinguem l’enllaç del Zoom us el farem arribar.
El proper dissabte 31 d’octubre celebrarem el dia de la Reforma, com les
restriccions sanitàries no ens permeten de fer un acte presencial, farem amb un
culte virtual unit de totes les esglésies de la IEE, a les 19h. Us enviarem l’enllaç més
endavant perquè tothom pugui participar-hi.
Estem treballant per a poder reprendre els estudis bíblics. Ho farem via Zoom i us
anirem informant de les novetats, seran com sempre els dijous a les 19h. Esperem
que ben aviat puguem començar amb aquestes sessions.

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/6kBpc_6Y-1E

OPERACIÓ NEN DEL NADAL

Com preparar una caixa: 1. Aconseguir una caixa de sabates (talla 40) i folrar-la
amb paper de regal o comprar una caixa de mida similar. 2. Pensar a qui va
verds, i que les gallines no són la solució, sinó que l’és aprendre a frenar, no deixardirigida (nen/a i edat) 3. Omplir-la de regals. 4. Incloure el donatiu per
l’enviament. 5. Incloure una carta per el destinatari. Seguirem informant...

