Ordre de Culte 9è Diumenge després de Trinitat

EL BUTLLETÍ

1-8-2021
Preludi musical
Was frag ich nach der Welt, BWV 94
No m’importa del món res.
Estrenada a Leipzig el 6 d’agost de 1724
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Invocació
Crida a la lloança: Salm 51, 1-14
Himne: Sublim fou la gràcia del Senyor (230 CG)
Lectures bíbliques:
2 Samuel 11, 26 – 12, 13a
Efesis 4, 1-16
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Joan 6, 24-35
Pregària per la il·luminació:
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Meditant el Credo (I)
David Jou
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
(Interludi)
Pregària
Himne: Senyor, sota la guia de l’Esperit (52 CG)
Benedicció
Postludi
Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Elies Cortès i Débora Navarro
Lectures: Eva Arús, Elisabeth Cortés, Esther Cortés
Butlletí: Rubén Pallàs
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Assegurances
--A un home ric, la terra li va donar molt. 17 Ell pensava: "Què faré, si no tinc on
guardar la meva collita?" 18 I es va dir: "Ja ho sé, què faré: tiraré a terra els meus graners,
en construiré de més grans, hi guardaré tot el meu gra i els meus béns, 19 i em diré a mi
mateix: Tens molts béns en reserva per a molts anys; reposa, menja, beu i diverteix-te."
20

»Però Déu li digué:

»--Insensat! Aquesta mateixa nit et reclamaran la vida, i tot això que has acumulat,
de qui serà?
21

»Així passa amb el qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric davant de

Déu.
Lluc 12 16-21
Un dels negocis més lucratius que hi ha en les nostres societats occidentals és el de
les companyies d'assegurances. Amb el missatge de tenir resolta qualsevol incidència que
pugui succeir en el futur, ens venen els seus productes per tal de prevenir qualsevol mal.
Però darrere aquest missatge de prevenció, se'ns inocula el virus de la por, perquè
lluny de deslliurar-nos de la por, els productes d'assegurances ens fan palès que el nostre
futur és incert, que d'un dia per l'altre les coses es poden torçar. Contractem assegurances
d'accidents, de malalties, de vida creient que ja podem dormir tranquils, però sempre
queda la incertesa, el dubte, la sospita que no tot està controlat. Crec que la por és, en la
nostra societat, una de les pitjors característiques que la defineixen.
És cert que la por és un mecanisme d'autodefensa. La por ens avisa d'un perill del
qual cal fugir si no volem prendre mal. Sempre s'ha dit que els valents no tenen por, però
això no és cert. Els valents també tenen por, però el que caracteritza als valents és que són
capaços de vèncer-la. Ser valent no és no tenir por, sinó que és vèncer aquesta por, és
assumir el risc d'enfrontar-nos-hi, sabent que podem prendre mal, però alhora podem
conquerir espais de llibertat, de coneixement i de nous horitzons que ens permetran
créixer.
Però quan la por s'apodera de nosaltres ens paralitza. Quan era petit i entrava a la
cuina i agafava un ganivet, em passava pel cap un pensament horrorós. Pensava que si en
aquell moment em tornava boig, podia matar tota la meva família. Avui sé que aquests

ANUNCIS I COMUNICACIONS
pensaments no responien de cap manera al desig de matar sinó a la por de tenir el
pensament de poder de matar. Si aquest pensament hagués arrelat en la meva
ment, haguera pogut desembocar en una fòbia irracional als ganivets. De la mateixa
manera la por al futur pot desencadenar atacs de pànic que no és altra cosa que una por
descontrolada i irracional. Malauradament, en la nostra societat les manifestacions de
fòbies i atacs de pànic són cada cop més freqüents.

FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents 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.

En els grans projectes informàtics, hi ha sempre una tasca que es dedica a
gestionar la resistència al canvi. Us sorprendria el rebuig que genera la implantació d'un
nou sistema informàtic. Aquest rebuig és degut a la por al desconegut. Un cop superada
aquesta fase, les persones accepten el nou sistema. El desconegut sempre genera angoixa.
I no hi ha res més incert que el futur. El futur és una de les qüestions que més angoixa la
nostra societat. Si vivim en un present confortable, ens preocuparà que el nostre futur
segueixi sent igual de confortable. Patim avui les angoixes d'un futur. Les previsions
econòmiques, la solidesa de l'empresa on treballem, l'eliminació de llocs de treball per la
digitalització, les malalties que puguem arribar a patir ens amoïnen i angoixen. Són
preocupacions que no ens deixen viure el present. I de fet, per molt que ens angoixi,
tampoc hi podrem fer res per solucionar-ho.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

Podríem dir que la solució per no patir les angoixes d'un futur seria la de gaudir
d'un present sense pensar en el futur, viure com si no hi hagués futur, com si el dia d'avui
fos el darrer dia de la nostra vida. Però aquesta manera de viure, que aparentment sembla
feliç, és totalment buida, perquè ens aboca a viure d'una manera molt animalista, és a dir
sense objectius de futur, sense anhels, sense somnis ni sense esperança, perquè una de
les moltes coses que ens diferencien de la resta de la fauna animal és el concepte de futur.
El concepte de futur té dues maneres de viure'l. Hi ha el concepte de l'angoixa quan ens
preguntem com serà el nostre futur, el nostre benestar, la nostra salut, quan, en resum,
ens centrem en el nostre futur, i l'altre concepte que es centre en treballar avui per un
món millor per demà. Perquè una cosa és patir per un futur, i l'altra molt diferent és
treballar per un projecte de futur. És llavors que pren sentit tota la lluita pel canvi climàtic,
per un món més sostenible, més just, més respectuós amb el medi ambient. La nostra
lluita d'avui ha de ser per construir un futur per un món més just i més sostenible. No cal
lluitar ni treballar per assegurar el nostre futur incert sinó que treballem per construir un
futur per tots, és buscar el regne de Déu.

https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
o al web de l’església:

Per tant, no us preocupeu, pensant què menjareu, o què beureu, o com us
vestireu. 32 Tot això, els pagans ho busquen amb neguit, però el vostre Pare celestial ja sap
prou que en teniu necessitat. 33 Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu i fer el que ell
vol, i tot això us ho donarà de més a més. 34 No us preocupeu, doncs, pel demà, que el
demà ja s'ocuparà d'ell mateix. Cada dia en té prou amb els seus maldecaps. Mt 6:34
31

Rubén Pallàs

Estem atents a les necessitats del "Chiringuito", encara que una mica inactius,
s'han emportat tovalloles, productes de neteja i unes quantes maletes i bosses de
moltes mides que ens van arribar per ells....Gràcies a tots els que penseu en ells i
no els oblidem. Preguem per ells.

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00 a
https://youtu.be/adCW_dS8BCo

També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:

http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube

Agenda
-

La IEE ha convocat el seu sínode general, que serà del 29 d’octubre a l’1 de
novembre, de forma presencial, a Màlaga. Com sempre l’església enviarà els
seus dos representants, però si voleu participar-hi i compartir aquest temps
amb totes les esglésies de la IEE us podeu inscriure de forma particular en la
següent adreça:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAWL2_F85e5OtFqHTRFGnj326gE6IS4RQ7k3ER8w5kVyEQ/viewform

-

Aquest any també s’ha convocat el sínode jove, en el que participaran els
joves de totes les comunitats de la IEE.

