10 DE GENER DE 2021
FULL DE DIUMENGE 2021/2

Lluc 2:36-38

“ANNA, TESTIMONI DE LA FE”.

36 Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu d'Aser. Era
d'edat molt avançada: havia viscut set anys amb el seu marit, 37 però havia quedat
viuda, i ara ja tenia vuitanta-quatre anys. Mai no es movia del temple i donava culte
a Déu nit i dia amb dejunis i pregàries. 38 Ella, doncs, es va presentar en aquell
mateix moment i donava gràcies a Déu i parlava de l'infant a tots els qui esperaven
que Jerusalem seria alliberada.

El text de la predicació d’avui, ens torna a situar l’acció en el temple. Recordem que Zacaries estava
oficiant el lloc Sant, a la part a on hi havia l’altar d’encens i els canelobres de 7 braços. Respecte a
Simeó no se’ns diu a on hi era, però si la profetessa Anna i Simeó hi eren junts, com sembla que
ens vol dir Lluc, el lloc més adequat per això seria el pati de les dones, lloc per on es podia accedir
també al pati més interior reservat pels jueus barons i sacerdots. Si Maria, portant al nen en braços
estigues al temple, també hi seria al pati de les dones, per la qual cosa fa pensar que el pati o atri
de les dones va ser el lloc a on es va donar la trobada de Simeó i Anna amb Jesús.
Lluc és un cristià d’origen pagà, de cultura grega, els seu evangeli és el mes clar de tots a l’hora
d’expressar que el missatge de Jesús te de ser llum per les nacions i quedar-se només entre els de
la nació d’Israel. El temple era un espai molt important pels jueus i també pels cristians. En el recinte
del temple també hi havien els patis exteriors a on podien entrar els gentils sense traspassar els
límits marcats per ells i respectant l’espai sagrat. Aquest temple conegut com el d’Herodes, realment
és una ampliació que es va fer sobre el 2on temple (el del retorn de Babilonia) una obra que va
començar el 19 aC i va acabar el 63 d C.
Si tenim en compte que quan els lectors de l’evangeli de Lluc el van poder llegir, el temple ja va
estar destruït de nou a l’any 70 dC, realment seria tot un element de pes en la mentalitat del primers
cristians. No oblidem que Jesús als dotze anys està al temple escoltant als mestres de la llei. Mes
tard expulsa als comerciants del recinte del temple, posteriorment Jesús predirà que el temple seria
destruït i Lluc ens explica que la cortina del lloc santíssim s’esquinçà a la mort de Jesús. Finalment,
les darreres paraules de l’evangeli son per recordar-nos que els deixebles de Jesús perseveraven
al temple, esperant la vinguda de l’Esperit per emprendre la missió d’estendre el Regne de Déu,
cosa que ens explicarà en el llibre dels fets.
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Font imatge: https://preparadelcamino.wordpress.com/2014/03/28/el-templo-de-herodes/
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CULTE DE LLOANÇA I ADORACIÓ 10/01/2021
Preludi musical

Anna Cortés “Dolça pregària”. Larry Shackley

BENVINGUDA I COMUNICACIONS
Presideix
Àngels Vicent
Pregària
Salm 63

Lectura Bíblica
TEMPS DE LLOANÇA
PREGÀRIA PER L’OFRENA

PREDICACIÓ

“Anna, testimoni de la fe”.
Lluc 2:36-38
Pr. Xavier Guerrero

COMIAT
Postludi musical: Anna Cortés “Comfort“ (El Sentor es el meu pastor) Joel Raney

Culte en directe

https://youtu.be/028dgL0aguo

MOTIUS DE PREGÀRIA
Com a comunitat continuem pregant pels malalts i per totes situacions de les que fem
seguiment al llistat i al taulell de pregària i per WhatsApp, també agraint per aquells que
s`estan recuperant. També pels nostres germans grans que tenen dificultats per venir a
l’església. Preguem per saber fer front a l'afectació del coronavirus, per les víctimes de la
violència i les injustícies que generen les desigualtats al món, i per la situació econòmica
dolenta que s’està creant a la societat davant tanta incertesa.

SERVEIS 10 de Gener
Presideix:
Àngels Vicent
Predica:
Pr. Xavier Guerrero
Pregaria per l’ofrena: Xavier Solà
17 de Gener
Presideix:
Pr. Xavier Guerrero
Predica
Pr. Xavier Guererro
Sant Sopar:
Pregària per l’ofrena: Samuel Sart

ANIVERSARIS del 10 al 17 de gener 2021

Dia 11 Ester Vicent; 16 Elizabet Bataller; 17
Abraham Cortés; Ruth Casas i Josep Bordera

3

COMUNICATS





Recordeu que cada primer diumenge de mes hi ha recollida de la Ofrena Especial.
Amb sobre blanc i a la bústia.
12 Gener Culte de Pregària Dimarts a les 19:00h.
AVUI Inici l’Escola Dominical a les 11:00hs
13 Gener Repartiment d’aliments a les 18:00h.

Agraïm als germans que estan ofrenant online al compte de l'església, ens permet seguir atenent els compromisos.

Les podeu demanar a na Mercy Mwaina

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