Ordre de Culte del 29/08/2021
13è Diumenge després de Trinitat
Preludi musical
Ihr, die Ihr euch von Christo Nennet, BWV 164
Vosaltres, qui us dieu deixebles de Crist
Estrenada a Leipzig el 26 d’agost de 1725
Invocació
Crida a la lloança: Salm 15
Himne: O, Crist! la voluntat de vós es faci en mi (34 CG)
Lectures bíbliques: Deuteronomi 4, 1-2.6-9 i Jaume 1, 17-27
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Marc 7, 1-8.14-15.21-23
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Meditant el Pare Nostre
David Jou
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Interludi
Pregària
Himne: Tinc la certesa, sóc del Senyor (229 CG)
Benedicció
Postludi
Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Proclamació: Marta Omaña
Música: Elies Cortès i Débora Navarro
Lectures: Elies Cortès, Jonatan López, Débora Navarro i Anna Plantada
Butlletí: Samuel Fabra
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Nº 1786 – 29 d’agost de 2021
TINC UN SOMNI
«Tinc el somni que els meus quatre fills un dia viuran en una nació en què no seran jutjats pel color de la pell, sinó per la naturalesa
del seu caràcter.»
Amb aquestes paraules el pastor Martin Luther King va sacsejar
la consciència de milers de persones al Lincoln Memorial de Washington el 28 d’agost de 1963, en la Marxa pels Drets Civils.
Aquest dissabte fa cinquanta-vuit anys d’aquell discurs. Seria bo
recordar-lo, encara que sigui en un petit extracte.
Tinc un somni....
El 1963 no és un final, sinó un començament. Aquells qui pensen
que els negres només necessiten oblidar la frustració i que ara estaran contents tindran un despertar cru si la nació torna a la seva rutina habitual.
No hi haurà ni descans ni tranquil·litat als Estats Units fins que
els negres no tinguin garantits els seus drets com a ciutadans. Els
remolins de la revolta continuaran sacsant els fonaments de la nostra nació fins que no emergeixi el dia esplendorós de la justícia....
No ens delectem a la vall de la desesperació. Us dic, amics
meus, que malgrat totes les dificultats i frustracions del moment, jo
encara tinc un somni.
Tinc el somni que un dia aquesta nació s’alçarà i viurà el significat veritable del seu credo tenint aquestes veritats com a evidents:
tots els homes són creats iguals...
Tinc un somni, avui!
Tinc el somni que un dia cada vall serà exaltada, cada turó i cada muntanya seran abaixats, els llocs escarpats seran aplanats i els
llocs sinuosos seran redreçats, i que la glòria del Senyor serà revelada i tota carn la veurà al mateix temps.
Aquesta és la nostra esperança. Amb aquesta fe serem capaços
d’esculpir en la muntanya de la desesperació una pedra d’esperança.

Amb aquesta fe serem capaços de treballar junts, de pregar
junts, de lluitar junts, d’anar a la presó junts, de lluitar per la nostra
llibertat junts, amb la certesa que un dia serem lliures.
I quan això passi, quan deixem ressonar la llibertat, quan la deixem ressonar des de cada vila i cada casa, des de cada estat i cada ciutat, serem capaços d’apressar l’arribada d’aquest dia quan
tots els fills de Déu, homes negres i homes blancs, jueus i gentils,
protestants i catòlics, seran capaços d’unir les mans i cantar les
paraules d’aquell vell espiritual negre:

«Per fi som lliures! Per fi som lliures!
Gràcies a Déu totpoderós, per fi som lliures!»

Ha passat més de mig segle i malgrat tot encara no ha arribat el
dia de la llibertat esperada.
Enguany hem vist als telenotícies com encara no s’ha aconseguit la igualtat desitjada. I a sobre, en els països més avançats en
el sentit de les llibertats individuals, torna a aparèixer el racisme de
tot tipus que, per més estrany que ens pugui semblar, està tenint
molts adeptes.
Avui hem de seguir els consells del pastor Martin Luther King, i
no deixar-nos enfonsar per la situació que vivim, on sembla que el
racisme i la xenofòbia estan de moda !!!
«No ens delectem a la vall de la desesperació.
Us dic, amics meus, que -malgrat totes les dificultats i
frustracions del moment- jo encara tinc un somni.»
Tant de bo puguem dir com ell: Jo encara tinc un somni !!!
Aquesta és la bona notícia. Aquest és l’evangeli anunciat.
No podem perdre l’esperança perquè qui ens l’ha comunicat i
promès no és només aquell pastor americà, a qui van assassinar;
sinó el nostre Senyor i Pare, que és viu i és present sempre al nostre costat.
I, fins i tot, diria més, la fe em diu que aquesta promesa va més
enllà d’un somni, és una realitat que està venint.
Maranatha !!!
dissabte, 28 d’agost de 2021
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans amb qui no
ens podem reunir per raons de salut, i a les persones que en tenen
cura. Que el Senyor els acompanyi cap a una presta recuperació
amb l’escalf de la comunitat.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Quatre lletres per fer-vos arribar tot l'agraïment de part del Wolfgang perquè va veure publicada la seva carta al butlletí. Agraeix
molt que no els oblidem, que els tinguem presents en les nostres
oracions i en el pensament. Ell està descansant i carregant piles per
començar de nou d'aquí un temps. La seva feina sabem que és
molt feixuga i seguim estant atents a les necessitats d'aquest punt
d'ajut tan especial al barri del Raval.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les
11h. Adreça: https://youtu.be/Ux9DTBnjSgk
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes
anteriors a: https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
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_F85e5OtF-qHTRFGnj326gE6IS4RQ7k3ER8w5kVyEQ/viewform

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

