Epifania del Senyor

EL BUTLLETÍ

Preludi musical
Sie werden aus Saba alle kommen, BWV 65
Tots vindran de Saba, estrenada a Leipzig el 6 de gener de 1724
Invocació

Església Protestant de Barcelona – Centre

Efesis 3, 1-12

Nº 1753 del 10 de gener de 2021

Crida a la lloança: Salm 72, 1-7.10-14
Himne: Cantem un càntic ple d’amor (5 CG)
Lectures bíbliques:
Isaïes 60, 1-6
Mateu 2, 1-12
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la paraula
Interludi musical
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària
Himne: Si jo no sé el camí (47 CG)
Música: J. Bacchus Dykes; Lletra: M. E. Vidal
Benedicció
Postludi

Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga i Elies Cortès
Lectures: Samuel Fabra, Judit Pallàs, Rubén Pallàs i David Melenchon
Butlletí: Daniel Paül
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LA CONFESSIÓ D’AUGSBURG
La Comunitat Ecumènica Cristiana CEC Masvidal, continuant amb la seva
interessant i meritòria tasca de donar a conèixer, en català, alguns dels
textos fonamentals dels reformadors, ha publicat dins la seva col·lecció
“Clàssics de la Reforma”, el seu tercer volum dedicat, en aquest cas, a
l’Apologia de la Confessió d’Augsburg, de Felip Melanchthon. El volum, de
prop de 400 pàgines, editat amb tota cura i de fàcil lectura malgrat l’aridesa
d’alguns dels temes tractats, resulta molt interessant per tal de conèixer els
nostres orígens protestants ja que, com cantava en Raimon, “qui perd els
orígens, perd identitat”.
Però, què és la Confessió d’Augsburg? Repassem, succintament, la seva
història. Ens trobem en ple segle XVI. Les controvèrsies doctrinals i les
violències entre catòlics i protestants han esclatat fa temps i l’emperador
Carles V convoca l’any 1530 la Dieta imperial – l’assemblea- que es celebrarà
a la ciutat d’Augsburg, per tal d’aconseguir l’acord entre catòlics i luterans.
Com que Luter no hi pot assistir per trobar-se desterrat, serà el seu amic i
col·laborador Felip Melanchthon qui s’encarregarà de presentar la seva
Confessió a la Dieta. Felip Melanchthon, el nom real del qual era
Schwartzerdt, nom que va hel·lenitzar, magistrat a Wittenberg i bon
coneixedor del món clàssic, va ser el gran col·laborador de Luter i
sistematitzador de la Reforma malgrat que Luter -tot s’ha de dir- pel seu
caràcter impetuós i vehement, no sempre va estar d’acord amb el seu amic
Felip de temperament pacífic i conciliador.

Felip Melanchthon fou, doncs, qui redactà i presentà a la dieta d’Augsburg la
Confessió enviada a l’emperador pels prínceps electors que havien adoptat
la Reforma.
Després de la promulgació per Carles V de la Confutatio n de la Confessió
d’Augsburg fou novament Melanchthon qui redactà la resposta amb
l’Apologia de la Confessió d’Augsburg. Aquesta Confessió serà la que servirà
de base a la Lliga d’Esmalcalda, coalició formada pels prínceps i les ciutats
lliures del Sacre Imperi, per tal d’unificar la resistència contra l’Emperador.
L’Apologia de la Confessió d’Augsburg que té com a objecte principal
mostrar que la doctrina luterana no és altra sinó la doctrina de l’Església
universal, es divideix en dues parts. La primera que tracta, entre altres
temes, sobre Déu, la cristologia, el pecat, la justificació, l’Església, els
sagraments, les obres o els sants, etc. i una segona part on s’exposen els
punts de divergència amb Roma: la Santa Cena, el matrimoni del clergat, la
missa, els vots monàstics, o el poder episcopal, etc., temes sempre tractats
amb la moderació pròpia de Melanchthon i que no tothora agradà a Luter.
L’Apologia de la Confessió d’Augsburg, on es remarca sobretot la
importància de la justificació per la fe sola, va ser, com hem dit, acceptada
per la Lliga d’Esmalcalda i aviat esdevingué la Confessió de fe essencial del
luteranisme i la seva principal referència per a les seves esglésies.
Posteriorment, l’any 1540, apareixerà una forma ulterior, en llatí,
anomenada Confessio Augustana Variata que fou signada per Calví.
Aquesta és, doncs, breument glossada, la història de la Confessió
d’Augsburg, valuós document que ara ens presenta la CEC Masvidal i que no
cal dir que recomanem.
Remarquem -de tota l’obra- només una citació que apareix al final del llibre:
“Però nosaltres no podem abandonar una veritat necessària en l’església, ni
podem estar conformes amb els nostres adversaris, que la condemnen. Cal
obeir Déu abans que els homes”.
J. Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents, una setmana més, a les nostres oracions els germans que
tenen problemes de salut i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor
els acompanyi cap a una presta recuperació i que molt aviat puguem
retrobar-nos.

OFRENA DE NADAL
En l’Ofrena de Nadal es van recollir 685 €. Moltes gràcies a tots els que hi
heu col·laborat.

CISTELLA SOLIDÀRIA
Just acaben les festes i ja estan en marxa al "Chiringuito" per estar atents a
la cua que es forma a la seva porta. Molta i difícil és la feina que fan. Hem
pogut fer compra de formatge i de llet i estarem atents, com sempre, a les
seves urgències. Sempre em diu el Wolfgang que no deixi de donar les
gràcies a tota l'església i donem gràcies al Senyor, per poder compartir del
que tenim. Si us plau, no els oblidem en les nostres oracions!!!!

ESTUDI BÍBLIC
A partir del proper dijous 14 de gener reprendrem els estudis bíblics, però
aquest cop els farem per Zoom. Seran, com sempre, a les 19h. L’enllaç per
connectar-se serà:
https://us02web.zoom.us/j/87172103714?pwd=bzNoWjdLR1lHQ1cxYUl5eH
BpRDVOUT09
Començarem amb una trobada per provar el programa i veure que tots i
totes ens puguem connectar. El dijous 21 intentarem acabar el llibre
d’Apocalipsi que ens va quedar pendent per causa de la pandèmia i a partir
del 28 iniciarem els estudis d’un nou llibre bíblic. Esteu totes i tots convidats
a participar-hi!

CONFERÈNCIA
El proper dissabte 16 de gener Cristianisme del Segle XXI comença els Espai
Obert d’aquest any. La primera sessió serà: Ecologia post-coronavirus:
repensar l’espècie humana com a part de la biosfera, i anirà a càrrec de
Marta Tafalla, doctora en Filosofia, professora d’è tica i estètica a la UAB,
serà via zoom de 11 a 13h.

CANAL DE YOUTUBE
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina:
https://youtu.be/iN7lmfE1zn0
Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

