Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercè R i el seu fill Enric, per la Rosa, per l’Artur,

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, per la Sara germana de la Raquel, per
la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; pel
Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica, per la Teresa Q, per la Gina, per la
Filomena, pel Paco R , pel Dídac, pel pare de l’Anna M

 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats i a
nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que s’han
distanciat del Senyor.
 Pels germans que han sofert una pèrdua, que el Senyor els hi doni la força necessària
per superar-la.
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, les
senyores, els joves. Pel Creixement de l’església.
 Pel proper concert de la Coral Al·leluia.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli, per les persones que no
poden expressar-se amb llibertat.
 Pels refugiats i les persones que
viuen en situacions de
guerra i violència. Per la tasca
del Rebost
HORARI D’ESTIU 11h
 Per cada nou dia
del 26 de juny al 19 de setembre

Cultes

Senyores

Vacances d’estiu.

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Vacances d’estiu

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Suport educatiu i Conversa: Vacances d’estiu

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia:

Fins el mes de

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

L’Estel:

Diaques

Bona Llavor

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

26 de juny de 2016
Número 1538

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Benvingut!
Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem ser
una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.
El nostre paper i la nostra visió és l’evangelització i la transformació de la
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis!

Perquè vull que sapigueu com és de forta la lluita
que sostinc per vosaltres i pels de Laodicea, i per tants
d'altres que no em coneixen personalment, a fi que
els seus cors siguin confortats, units íntimament en
l'amor, i enriquits de la plena seguretat que els faci
conèixer el misteri de Déu, que és Crist,

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

26 de juny// 3 de juliol
Diaca de torn: Francesc A
Torn de porta: Rubèn R//Joan F

ANIVERSARIS
30 Raquel R

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses,
no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com

Col 2,1-2
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

El nostre dret a la queixa

Noa Alarcon Melchor

La raó per la que m'ha cridat l'atenció és perquè m'he adonat que jo no tinc aquesta
mateixa llibertat de Pau de dir obertament que, encara que no cedeixo en la meva
alegria, estic lluitant i patint. Les superestrelles del món evangèlic sempre pugen
vídeos i es fan fotos somrient, i estic segura que molt sovint en la seva vida ho passen
malament. Mai publiquen vídeos al mig del moment en què només et ve de gust
tancar-te a la teva habitació a pregar a les fosques. Suposo que això se'ns ha
enganxat de la nostra cultura, perquè vivim en aquest món, en aquesta societat, on el
dolor és un tabú, el sofriment ofèn, la depressió s'avorreix i tot han de ser fotos de
somriures i paisatges increïbles a Facebook. No obstant això, en contrast amb tot
això, Pau explica que està lluitant per ells, pels colossencs que no coneix, per portar el
més lluny possible el missatge de Crist, i per portar-lo en plena qualitat, sense
contaminacions ni afegits. No per a detallar quina és la seva lluita, però no seria
estrany pensar que part d'ella té a veure amb el que diu una mica abans, al 01:24:
"Ara m'alegro enmig dels meus patiments per vosaltres". Pau està sota arrest
domiciliari a Roma, esperant el judici per predicar l'evangeli. Potser la seva lluita sigui
mantenir l'ànim, la concentració i l'activitat enmig d'una incertesa que projectava una
ombra allargada de mort sobre Pau. La tasca de Pau sota arrest ja estava lluny de la
seva època de gran missioner itinerant per tota la Mediterrània, d'aquella primera
línia de la Gran Comissió: ara es limitava a posar-se al dia del que passava a les
esglésies, segons li anaven comptant els que el visitaven, i segurament aprofitaria per
escriure cartes, recomanacions i passar a net (potser a escrit per primera vegada) la
seva gran corpus d'ensenyament. I no és estrany pensar que en tot això l'ajudava el
seu estimat deixeble Timoteu, al qual cita a la salutació de la carta en un lloc d'honor.
Pau diu que pateix, i alhora que s'alegra. Diu que lluita, però que ho fa perquè els
seus germans cobrin ànim. Aquesta aparent contradicció només l'entendran els qui
de veritat coneixen al Senyor; per a la resta és cosa impossible. Però molts hem viscut
aquesta paradoxa en les nostres vides en multitud d'ocasions.
A diferència de les filosofies enganyoses d'avui dia, del "pensament positiu" i altres
vanitats, el nostre Déu i Pare permet i accepta el nostre desànim, la nostra frustració i
decaïment, fins i tot malgrat que tenim totes les raons del món (i també les del món
futur) per submergir-nos en la major alegria de totes i quedar-nos aquí. Que no se'ns
oblidi Jesús plorant davant la tomba d'un Llàtzer que està a punt de ressuscitar.
Aquest és el nostre Senyor, el que es posa al costat de les seves amigues i plora amb
elles en comptes de manar-les callar perquè la seva pena no està justificada.
La nostra esperança no flaqueja; les nostres promeses segueixen intactes. El nostre
futur està segellat amb Crist. Tot i així, Déu sap que, igual que va experimentar Pau,
els qui caminen en els seus camins la major part de les vegades ho fan des de la
lluita i el patiment. Al cap hi a la fi, el nostre treball és ser ambaixadors d'un Regne
del cel que s'obre camí a través del pecat i la corrupció profunda d'aquest món. Fàcil
no és. En llegir aquests versets queia en el compte de que tots, absolutament tots els
cristians que he conegut al llarg de la meva vida que han viscut (i viuen) en el
veritable evangeli han passat per aquesta lluita i aquest sofriment; i realment és com
diu la mateixa Paraula: és una cosa que hem d'esperar. Hi haurà moments en què
seguir el Senyor suposarà barallar-te amb gent, no fer cas de certa classe de

"consells", fins i tot portar-li la contrària al teu propi sentit comú. Suposarà arribar a
pensar que t'has equivocat de ple amb tota la teva vida i les teves decisions i haver de
tornar a fer el viatge de tornada cap a la fe i la confiança en els camins del Pare. Per
això cal desconfiar de qui diu que la seva vida cristiana és molt monòtona. El més segur
és que no estigui vivint l'evangeli veritable, sinó alguna falsificació de mercat i ens l'estigui
intentant colar. El regne de Déu en aquesta terra té aquestes conseqüències: pura lluita,
pur patiment i pura alegria. Tot junt. Com és possible que els colossencs recobrin ànim
d’un que Pablo pateixi? Com és possible que jo prengui alè de les dificultats dels
missioners, pastors i líders? No ho sé molt bé; però el verset 2 continua dient que,
d'alguna manera, tenir aquesta convicció t'apropa més a Crist.
El que més em sorprèn d'aquest verset és la senzillesa i honestedat amb que Pau
reconeix que no està del tot bé d'ànim. Com deia abans, no hi ha res més carregós que
aquest rotllo modern del pensament positiu, aquest obligar-te constantment a que tot
sigui alegre, rosa, ple de flors i filtres vintage d'Instagram. Fins i tot com a cristians caiem
en aquest bucle sense voler. Jo crec que la vida de qualsevol que unir en el Crist és mil
vegades millor que la de qualsevol que no el tingui. No es pot ni comparar. Però sóc
molt conscient que una gran part de la gràcia de Déu en mi és deixar que em queixi
quan ho necessito.

AGENDA

26-6 Inici horari d’estiu. Culte 11h
3-7 Assemblea d’església a les 12,30
6-7 Dispositiu estiu 18h
20-7 Dispositiu estiu 18h
1-9 Dispositiu estiu 18h
Tota la
informació al
tauler d’anuncis.
PER UN BON ESTIU MIREU LA
INFORMACIÓ que està arribant de
campaments i activitats.

TRASPÀS
El passat dia 20 va passar a la presencia
del Senyor el Pastor José Martinez.
Des d'aquí donem el nostre condol a la
família desitjant que el Senyor els
reconforti i amb la seguretat de que el
nostre Déu té un lloc preparat pels seus
fills.

Continuem des de Bona
Llavor treballant en l’ajut,
assistència i acompanyament
de
persones que ens
necessiten. Gràcies per la
vostra col·laboració,
recolzament i suport en
oració. Propera distribució: 6-7

ASSEMBLEA
El proper 3 de juliol tindrem l’assemblea
ordinària d’església abans de l’estiu. Farem
balanç de com estem desenvolupant les
tasques d’enguany i del servei que estem
desenvolupant com a comunitat.

LECTURES BÍBLIQUES
Lectures 1 Timoteu.
Dll: Preguem per tothom 2,1-4
Dm: El Senyor és exigent. 3,1-7
Dc: Els temps no son bons, estiguem atents. 4,1-5
Dj: recolcem i orientem als joves. 4,12-16
Dv. El Senyor està al seu lloc; 5. 4-9.
Dss: fuguim de la cobdícia. 6,6-10
No oblidis prendre les vitamines diàries!!!

