Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la

Rosa, l’Artur, per l’Elisabeta , la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel
i el José; el Gori i la Feli, la Teresa Q, la Gina, la Maria Cs, per la petita
Valentina, Sonia i Joan F, per la Roser i en Paco, pel Mario, per en Dima, el
Paco A.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que
no tenen una llar.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que
els desenvolupen, i els reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.
Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència,
esclavatge i les situacions que provoca la natura.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.
HORARI D’ESTIU: CULTE 11H
Del 24 de juny al 9 de setembre

Cultes

Diumenge: Culte d’adoració 11h
Dijous: Culte de pregària fins el
setembre

Senyores
Vacances d’estiu

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

Corals
Al·leluia: Fins el setembre

L’Estel:

2 de setmbre de 2018
Número 1649

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!

“Nosaltres no tindrem pas la gosadia d’igualar-nos
o comparar-nos als qui es recomanen a ells mateixos;
aquests es prenen com a mesura i punt de comparació, i amb això demostren no tenir seny.”

Bona Llavor
Cada 2 divendres a la tarda
Repartim roba i aliments, i conversem
Suport educatiu: vacances estivals

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

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

2de setembre/ 9 de setmbre
Diaca de torn: Myriam R/ David R
Torn de porta: Ruben R/ Benjamí G

ANIVERSARIS
5-9 Marta P, Paco A, Paquita M

2 Cor. 10:12
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Mesures sense valor

Andreu Edo

Una vegada, Jesús va explicar una paràbola que, diu l'evangelista, estava
destinada a les persones que confiaven en si mateixes com a justes (Lc. 18,9).
En aquesta oportunitat, va parlar d'un fariseu que, dret, pregava per a si
d'aquesta manera: «Déu, et dono gràcies perquè no sóc com els altres homes ...»
Sense avançar en la lectura del passatge, ja hem detectat alguna cosa
desencertada en el plantejament que fa aquest fariseu.
Als seus ulls, allò que el justificava, era la seva pròpia conducta que,
comparada a la d'altres homes, semblava ser excessivament piadosa. Hi ha,
però, dos errors fatals en la seva anàlisi. El primer és que l'avaluació de la
seva pròpia vida la realitza ell mateix. Desconeix el principi que cap home és
capaç de conèixer encertadament la realitat de la seva pròpia vida. El
salmista exclama: «¿Qui pot discernir els seus propis errors?» (Sl.19,12). La
resposta està implícita en la pregunta: ningú!
El segon error està en comparar-se amb altres homes. Això és una cosa molt
pròpia de la cultura que ens envolta, un hàbit que ens ha estat ensenyat de
molt petits. Vam néixer competint amb els nostres germans, vam ser introduïts
en un sistema educatiu que va perpetuar el sistema de competència, i després
vam sortir a un mercat laboral on la competència també semblava un
element indispensable per a sobreviure. Per poder avançar en cada etapa
vam creure necessari saber contínuament com es comparava la nostra vida
amb la dels altres.
El problema principal amb la comparació és que nosaltres escollim amb qui
comparar-nos. Inevitablement, les comparacions les realitzem amb aquelles
persones que més favorablement ens deixaran ser superiors. Per veure si som
generosos, ens comparem amb els que mai donen. Per saber si som pobres,
ens comparem amb els que més tenen. Per veure si som treballadors, ens
comparem amb els més ganduls. D'aquesta manera, les comparacions mai
ens deixen un quadre encertat del veritable estat de la nostra vida.
Pau afirma que els que han caigut en comparacions, no tenen enteniment.
L'obra de cadascú haurà de ser avaluada sola, sense més punts de referència
que els paràmetres eterns establerts per Déu mateix. En el moment en que
ens presentem davant del seu tron, no podrem assenyalar les debilitats dels
altres perquè les nostres pròpies febleses no semblin tan importants.
És important, doncs, que nosaltres no siguem els protagonistes de la nostra
pròpia aprovació, sinó que permetem que UN ALTRE faci una avaluació més
encertada de la nostra persona.

Per pensar: Pau acaba aquest passatge amb paraules que han de conduirnos cap a la reflexió: «Però el que es gloria, gloriïs en el Senyor. No és aprovat qui

es lloa a si mateix, sinó aquell a qui el Senyor lloa» (2Cor10,17-18). Visquem de tal
manera que el Senyor mateix sigui el que ens lloa!

http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com

LECTURES BÍBLIQUES
Déu creador

7-9 Rebost
9-9 Reunió d’església
16-9 Inici ED i culte a les 18h
Del 18 al 21 del 10 66è Convenció
UEBE
24-11 Seminari de formació amb
Felix Ortiz
Informació detallada al taulell

Dll: Is 17: 7-8
Dm: Is 45: 18

Dc:: Jr 51: 19
Dj: Sl 100: 3
Dv: Pr 14: 3
Dss: Gn 1: 1-5

Bon estiu
Desitgem que l’estiu
sigui un temps de
moltes benediccions.

Si visiteu alguna
Terrassa 9 i 10 de Novembre del comunitat
doneu
2018. Trobada de formació.
salutacions de part nostra. Envieu fotos
www.global-leadership.es/terrassa/ca/

dels llocs que visiteu. Al fulletó ens
van arribant les fotos. Ja has enviat les
teves?

Cada diumenge la
capseta t’espera. De
mica en mica o de
cop.

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

