22 DE MARÇ DE 2020

FULL ESPECIAL –2
Us escric aquesta salutació, escoltant els aplaudiments de les 20:00h en homenatge als
treballadors sanitaris, cosa que em fa interrompre la tasca per sumar-m'hi, el dia que hem
conegut la mort de la primera sanitària pel covid-19. Estem a divendres i això ho llegireu el
diumenge i temo que en dos dies, tal i com va creixent tot plegat, les meves paraules poden
quedar curtes.
Des de que vaig arribar a la família del Redemptor, mai havia intercanviat tants missatges i
trucades amb vosaltres com ho hem fet aquesta setmana, mai havíem parlat tant del que
sentim, mai havíem compartit la pregaria dia rere dia sense defallir, mai havia palpat la fam de
comunitat que he percebut durant aquesta setmana i paradoxalment, està succeint amb el nostre
temple tancat a "cal i canto". Fent-se tangible la unió que fa el Senyor en la seva església.
Germanes i germans, us necessito i us dono les gràcies per ser-hi.
Pr. Xavier Guerrero

LA TERRA DELS VIVENTS
La paraula grega "oikumene" es tradueix literalment com "terra habitada", en contraposició de la
terra que no està habitada o que és inhabitable. Aquesta paraula recull la idea de la casa dels
vivents o la llar comuna. "Oikumene", dona nom al moviment d'unitat entre cristians.
Quan la inquietud de la fe cristiana se'n ocupa de trobar els elements comuns, allò que ens
uneix, llavors estem fent ecumenisme, perquè estem fent una mirada a la realitat que ens
apropa.
La malaltia del corona virus no fa diferencies entre nacionalitat, gènere, consciencia o classe
social, diferencies que històricament ens han servit per diferenciar-nos els uns dels altres. La
fuetejada de la malaltia fereix indiscriminadament i ens recorda que som herba i que compartim
la terra dels vivents en igualtat de condicions, drets i responsabilitats.
De la mateixa manera que el sol ens il·lumina i escalfa, l'aire oxigena i la pluja mulla a tots per
igual, la vulnerable condició humana ens recorda que som iguals. La infermetat, la seva
amenaça ens agermana i apropa, ens recull a casa, ens buida l'agenda, ens relega els projectes,
ens esborra els entreteniments capgira les rutines i ens permet sentir la pregunta que tots ens
fem: Com puc transcendir?
Avui, a sota dels nostres vestits, més enllà de les nostres fes, de les nostres lluites i valors
podem descobrir el cor nu que busca en el Creador el seu origen i el seu destí, sense deixar
d'habitar la terra dels vivents.
Xavi G. al Blog de l'Antoni Ibáñez.
http://antonioiba.blogspot.com/

ANIVERSARIS

Mes de Març
9
Cileen Bas, 13 Salva Padial 14 David Casas; 15 David Simarro; 16 Josué Cifuentes; 17
David Casas (Fill); 18 Javier Carrión; 25 Pau Bordas; 30 Abraham Cortés.
LA NOSTRA ESGLESIA EN XARXA
Com diu el nostre pastor Xavier, es ben cert que no passa un dia sense que puguem rebre llegir i
escoltar algun missatge d'ànims, de pregària i molts “així sigui”, o com estem acostumats
“Amén”.

Bé sigui per “Amics del Redemptor”, “Noticies Redemptor”, o ara el nou xat “Taulell de Pregària”, estem més junts que mai. Podríem dir que la nostra església es troba en la diàspora, uns
allunyats dels altres, però al mateix temps més junts que mai. Confiem en el nostre Déu que aviat
puguem retrobar-nos al temple del carrer Moratín. Però l'experiència que estem vivint es bona en
algunes coses, i en aquest cas crec que puc dir que ens aferrem al Senyor en tot moment. Recordeu de pregar cada dia per tota la comunitat de sanitaris que estan a primera línia tots aquets
dies donant el bo i millor d’elles. Agrair també totes les pregàries, pensaments, cançons i comentaris que rebem a diari, sense ells estaríem molt sols, no? GRÀCIES a totes i tots!!!!!

OFRENES
Vols ofrenar? Pots fer-ho a distància pel banc i fer els ingressos a:
Banc Sabadell ES50-0081-0900-8800-0119-1722

ENLLAÇOS
Tanmateix us recordem que varies esglésies baptistes emeten el seu culte o servei en directe o
en diferit. Com per exemple, la primera de Sabadell, Madrid i Alacant, o també la Unida de Terrassa.

EEB El Redemptor www.youtube.com/results?search_query=esglesia+el+redemptor+sabadell
EEB Figueres i Roses www.youtube.com/channel/UCMFoomHbeKm7HBlW3Cwu3iw
EEB Unida Terrassa www.youtube.com/watch?v=l2ZDYAfK7uE&feature=youtu.be
EEB Primera Sabadell www.youtube.com/channel/UCDH_v-bnbsJ5KoyeDxz-smA
Ana Cortés www.youtube.com/results?search_query=anna+cort%C3%A9s

NO OBLIDEU DE PREGAR ELS UNS PELS ALTRES, I SI PODEU FEU-VOS UNA TRUCADA

