Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per l’Amadeu ila Raquel R.
 Per les persones més grans.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per

cada una d’elles. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han distanciat del
Senyor. Per les que han sofert una pèrdua.
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral,
Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització, pel grup d’adolescents i joves; per les
persones que ens visiten presencialment o per les xarxes. Donem gràcies per les
persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al Senyor
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar

aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també
estan vivint aquests temps de dificultat. Agraïm al Senyor que de mica en mica ens

podem anar retrobant per celebrar junts l'amor del Crist
 Pels diaques els responsables de ministeris i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant

la tasca que tenim encomanada i els reptes nous que haurem de superar cada dia.
 Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.
 Per la Llar d’avis Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE.
 Per les persones que pateixen opressió, discriminació i efectes climàtics. Que
puguem ser llum i font d’esperança. Per Colombia, Israel i Palestina
 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor
Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor.

Cultes
Diumenge: Escola dominical 11 h
Dijous: Culte de pregària a les 20h

Bona Llavor
Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6

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

Senyores
Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: a les 20h

Número 1794

Benvingut!

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

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!

Reuniu tresors al cel, on ni les arnes ni els corcs no
les fan malbé i els lladres no entren ni els roben.
Perquè on tens el tresor, tindràs el cor.

Diaques
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Mateu 6: 20-21

L’Estel:
6 juny / 13 juny
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

13-6-2021

ANIVERSARIS
13 Andreu E. C 16 Mª Antonia P
19 Trini C

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Getsemaní (II)

Josep Borràs Atienza
lupaprotestante 3-11-2020

Jesús se sincera amb el Pare
Jesús es queda sol amb el seu Pare i li aboca tot el que sent el seu cor. Té prou confiança en Ell
que no amaga res del que li remou al seu interior, per indigne que pugui semblar. Jesús sap que
el seu Pare l’entén, que no és gens indecorós sentir por en determinades circumstàncies com la
seva, que no ha de dissimular una valentia que no sent, que pot mostrar-se tal com està davant
Déu. Nosaltres en moltes ocasions jutgem a qui està passant per una situació que li genera dolor, angoixa, por, tristesa, dubte. Pensem, i en ocasions arribem a verbalitzar, que haig de poder-ho tot en Crist, i que, per tant, no és ni digne ni propi d'un seguidor de Jesús tenir aquests
sentiments. Als que pensen o diuen aquestes coses els recomano que llegeixin i meditin en l'experiència de Jesús al Getsemaní. Jesús no prega en una actitud de lloança o de gratitud davant
el Pare. Ans al contrari: Lluita amb Déu. Li demana un canvi en els plans que té per a ell. Sabent
que tot li és possible a Déu, li demana no haver de complir amb el seu dolorós deure. No és
dolent ser sincers davant Déu, presentar-li la nostra voluntat en forma de peticions. Podem lluitar
amb Déu, com va fer Jacob a Peniel (Gn. 32: 24-28) o com fa aquí Jesús. Però l'objectiu de
l'oració no és fer canviar a Déu d'opinió, sinó canviar-nos a nosaltres per adaptar-nos i sotmetre'ns a la seva voluntat. Podem ser totalment sincers amb Déu, podem argumentar amb ell,
podem mostrar la nostra ràbia, la nostra por, la nostra tristesa, tot el nostre dolor. Ell no s'enfadarà amb nosaltres ni ens castigarà per mostrar-li els nostres sentiments. Però la finalitat de la
nostra intimitat amb Déu en oració és que siguem capaços d'abandonar la nostra voluntat i
adoptar la seva. Només així podrem veure com el poder de Déu actua en les nostres vides.

Jesús interromp per uns moments la seva pregària i torna on va deixar als seus tres deixebles.
Ha de ser terriblement frustrant en la situació anímica de Jesús, trobar-te a aquells amics a qui
confiaves no vetllant amb tu, sinó dormint. No han estat capaços d'acompanyar espiritualment al
seu amic Jesús en la terrible situació per la qual travessava. Ell porta una hora de pregària
agònica, i ells no han pogut esperar-se desperts durant aquest temps. Encara té temps per donar-los un consell: "Vetlleu i pregueu". Vetllar sense pregar, estar atents a les necessitats de
l'amic sense posar-ho en les mans de Déu només fa que demostrar la fragilitat humana. No hi
ha ningú capaç de portar sobre si mateix tot el dolor que hi ha al seu voltant. Intentar vetllar
sense pregar és esgotador i porta a la son. Segur que Pere, Jaume i Joan volien vetllar amb Jesús, el seu esperit ho desitjava. Fou el pes psicològic i espiritual d'allò al que s'enfrontaven el que
els va portar a l'esgotament i a la necessitat de refugiar-se en el son.
A continuació Jesús insisteix davant el Pare en oració amb les mateixes paraules i arguments que
abans. És que dubtava que Déu l’hagués sentit? ¿Anava en contra del seu advertiment de no
pregar amb inútils repeticions i xerrameca? (Mt 6: 7). Crec que tots hem experimentat en moltes
ocasions la necessitat de repetir el contingut de la nostra pregària a Déu sobre alguna cosa que
ens angoixa especialment. No tant pel fet de dubtar de que la nostra pregària hagi estat escoltada, sinó per la necessitat de buidar la nostra ansietat davant el Pare. Jesús a hores d'ara tenia
encara aquesta necessitat. Com de necessari és poder expressar les nostres emocions davant
algú de confiança quan la situació per la qual estem passant és especialment angoixant.
Fins a tres vegades Jesús torna del seu lloc de pregària al punt on l'esperaven els seus deixebles.
Malgrat els seus advertiments i consells, cadascuna d'aquestes tres vegades els troba adormits.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
OFRENA
13-6 Mosaic 11:30 per zoom
Cada dimecres a les 20h Culte de
Pregària per ZOOM
Tots el diumenges a les 18h Culte
d’adoració , presencial i per youtube
Cada dimecres a les 20h Culte de
pregària

Responsabilitat, compromís,
privilegi, adoració... Les teves
aportacions són necessàries
pel manteniment de la
comunitat.

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

LA PREGUNTA DE L’ED
CONCURS JUNY

HORARI D’ESTIU a partir del 20
de juny culte presencial a les 11h Busquem un home
Convida als teus contactes.

LECTURES BÍBLIQUES
Dll Pr 13: 1;
Dm Pr 13: 3;
Dc Pr 13: 7;
Dj Pr 13: 10;
Dv Pr 13: 16;
Dss Pr 13: 20

Pista 1. El Senyor el va escollir
des de molt jove.
Pista 2. Al principi no volia fer el què
Déu li deia, es trobava massa jove i
inexpert.
Pista 3. Déu li va dir que li posaria les
paraules a la boca

CRIDES AL VOLUNTARIAT
Malgrat està en temps de COVID, segur
que pots donar part del teu temps pel servei. Posa’t en contacte amb la responsable
de Bona llavor diaconia i comenta on et
sembla que pots servir

ESTEM AL TEU COSTAT
Estàs sol o sola, ets una persona gran, estàs malalta. Et sents vulnerable, necessites
ajut o necessites parlar. No ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.
650794353/ 93 710 3540

