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Gestionar el present

Com gestionar el present és una qüestió que ens preocupa avui
en dia.
Moltes vegades ens quedem en allò de «els temps passats foren
millors» i ens limitem a pensar en els temps remots amb molt poca
perspectiva crítica. Predomina el que es coneix històricament com el
sentiment del «paradís perdut».
També ens preguntem quan tornarà el temps enyorat. Ens enroquem en el «més enllà» i ens hi conformem.
El sermó de la nostra pastora del diumenge passat m’ha fet pensar en aquest “gestionar el present”. Ella ens parlava de la paràbola
dels talents com la paràbola del «mentrestant». Ens feia pensar de
quina manera vivim la gràcia rebuda. I també com la fe, l’esperança i
l’amor rebuts haurien de ser donats tal com els hem rebut: de franc,
sense cap cost, per gràcia.
És cert que el present no existiria si no hi hagués hagut un passat.
I que aquest present és fruit d’aquest passat. Però, en el passat no
ens hi podem quedar, ara toca viure aquest moment irrepetible que
és el present. I viure´l com un regal, com un “present” en aquest
sentit.
En els moments com els actuals de descoratjament, de sensació
de pèrdua i de desorientació no acabem de veure-hi bé. Quan
sol·licitem veure a aquest Déu que ens hauria d’ajudar no ho aconseguim. I hauríem de recordar aquella experiència de Moisès en la que
Déu li diu que només el podrà veure quan ja hagi passat. A Déu només li podem veure l’esquena explica plàsticament el text d’Èxode

33,23. Quan mirem enrere, quan mirem el passat ens adonem que
Déu hi era; i estava amb nosaltres encara que aleshores no el poguéssim veure. És per això que ens cal “gestionar” el present.
En aquest present hem de tenir en compte la fe, l’esperança i
l’amor.
És comprensible que en situacions difícils trontolli la nostra fe
com li passava a Job en la seva situació de desemparament. Cal
“gestionar” la nostra fe que ha de superar la situació de desorientació en la que ens movem. La nostra fe no té res a veure amb la nostra capacitat de creure, la fe és un do que hem d’agrair. Passa el
mateix amb l’esperança. També ens ha estat donada, i tampoc té
res a veure amb les nostres reflexions i les nostres capacitats d’esperar allò que no es veu.
Ara hi veiem de manera fosca, com en un mirall poc clar;
després hi veurem cara a cara. Ara el meu coneixement és
limitat; després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix.
Mentrestant, subsisteixen la fe, l’esperança i l'amor, tots
tres; però l'amor és el més gran.
Per damunt de tot, estimeu-vos!
1Co 13,12–14,1a

En aquest moments de foscor hem de ser conscients que el nostre coneixement és limitat, però ens han estat donats la fe, l’esperança i l’amor. Aquesta és la nostra gestió del present. Compartir
aquesta fe donada amb l’altre. Posar per sobre de les prediccions
de desastre aquesta esperança rebuda. I, per damunt de tot, l’amor
rebut ha de ser exercit amb tot l’entusiasme. Hem de ser capaços
d’estimar-nos per sobre de tot.
La gestió del present passa per ser capaços d’estimar. En primer
lloc, estimar-nos a nosaltres mateixos perquè Déu ens estima malgrat les nostres debilitats i les nostres rebel·lions.
I en conseqüència, estimar l’altre com nosaltres hem estat estimats.
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
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.
CISTELLA SOLIDÀRIA
Quan escric aquestes línies és dimarts... aquest matí el Wolfgang ha
vingut a la meva botiga a buscar formatge i margarina. Encara que
podem fer menys pel "Chiringuito" fem tot el que podem i estan superagraïts. Avui m'explicava que tenen cues de 300 persones a l'hora
d'esmorzar i costa arribar a repartir per a tots. Reben ajuda de forns,
particulars, voluntaris, la Fundació Pare Manel i estan molt agraïts
per cada ajuda. Em deia que des del mes de març està tancat el local
de "Nova Vida" i això afegeix encara més gent al seu local. En fi, en
aquests temps tan complicats no els oblidem en les nostres oracions.
Ells fan tot el que poden pel proïsme més desvalgut.
OPERACIÓ NEN DE NADAL
Gràcies a tots els que heu fet possible que aquest 2020 portem 7
capsetes cap a nens del Sàhara i als que ho heu fet on-line. Avui acabem la campanya i dimecres seran entregades per continuar camí
fins a trobar dues mans que agafin la capsa i somriguin en veure els
regals de dins.
GRÀCIES EN EL SEU NOM !!!
CANAL DE YOUTUBE
Aquest diumenge es podrà seguir el culte a les onze a aquesta
adreça:
https://youtu.be/D7FEyldzccc
Per aquells que desitgin veure els cultes que ja s’han fet tenim un
canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/CydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
... i també a la pàgina web de l’església:
https://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube

