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Benvolguts germanes i germans en Crist!
NOTÍCIES QUE ENS AFECTEN:
La primera novetat amb què obrim aquest butlletí és el canvi de freqüència en la seva edició. Des
del seu inici, el butlletí s'ha distribuït mensualment, motivat principalment per la contínua aportació
de novetats i continguts procedents de la nostra presència a la primera línia de missions. És en
aquest període de definició de futurs projectes, el qual ja us vam anunciar en el número de
desembre passat, en què la CEC-Masvidal ha considerat convenient adequar la producció del
butlletí de forma bimensual, fins a una nova -i esperem que inferior a l'any- volta a l'acció directa
sobre el terreny.
De la mateixa manera, sobre la recepció de nous projectes que se sol·licitaven en el butlletí anterior,
informar-vos que ja s'han començat a valorar tres possibles zones d'acció directa, d'entre les quals
podem avançar que una es situaria a Centreamèrica, així com una altra de elles en el nord del
continent africà. Les propostes són molt incipients i encara estan en una etapa molt bàsica. Us
animem a enviar projectes a: cecmasvidal@terra.com.
També pel que fa al funcionament orgànic i administratiu de la nostra comunitat, posar en
coneixement a tots els nostres membres i simpatitzants que des de la Junta Directiva s'està procedint
a resoldre les observacions comunicades pel Ministeri de Justícia de l'Estat espanyol, arran de la
inscripció de la CEC -Masvidal en el Registre d'Entitats Religioses.
Durant el mes de gener, i en comunió amb tota
l'Església de Crist, se celebrà la Setmana dedicada a
l’Oració per la Unitat de tots els Cristians. Sens dubte
la SOUC, a part de centralitzar les principals pregàries
en cadascuna de les denominacions que se senten
interpel·lades i que motiven als seus membres envers
aquesta convocatòria, s'han multiplicat respecte a
anys anteriors els actes ecumènics en els quals s'ha
compartit espai i pregària - junts- entre protestants,
catòlics i ortodoxos. La CEC-Masvidal participa amb
especial goig d'aquesta comunió en la pregària, i
entén que en aquests dies d'intens ecumenisme, no
només demanem per la unitat sinó que fem ja unitat,
i tot això sense deixar de ser qui som ni perdre les
nostres identitats ni maneres de ser. La unitat, si és
uniformitat, és com un virus o un bacteri: emmalalteix
i mata. La unitat, si és diversitat i pluralitat, és vida;
plurals sota un sol cap, que és Crist (1C 12, 12).
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Un espai per al retrobament amb l'oració, i entre la creació.
Ahadia de Biescas
En els darrers mesos s'ha anat conformant la idea de desenvolupar un senzill espai a disposició dels
amics i simpatitzants més propers de la CEC-Masvidal, per rebre0ls amb la intenció d'oferir-lis un entorn
propici per dedicar temps al retrobament amb l'oració, la litúrgia, el silenci, el recolliment... motivat per
una hospitalitat cristiana i amb una voluntat de compartir taula i oració.
L'Ahadia de Biescas pretendrà ser una humil aturada en el camí, enmig
del paisatge i el senderisme pirinenc, per a tot@s aquell@s proper@s a la
nostra comunitat que cerquin per uns dies 'carregar piles', reflexionar,
comprometre's, o simplement pregar entre aromes d'encens, d'herba
humida de l'hort, entre la penombra de les espelmes enceses, amb la
lectura de la Paraula, a la mesa del Senyor...
També comptarà amb un espai virtual on s'oferirà producció artesanal
d'objectes decoratius, de conserves elaborades, i de textos editorials.
Tot plegat realitzat des de l'Ahadia.
Esperem publicar ben aviat la pàgina web, i donar-vos a conèixer les
seves possibilitats.

la nostra regla:
ora et servi
(prega i serveix)
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Necessitat d'agrair, encara que no s'entengui.
Enric Ainsa, ( אחאBiescas - ESP)

Hi han diverses maneres de respondre davant la dura realitat d'un refugiat, i una d'elles és mirar-ho a
les notícies assegut al sofà. Jo fa temps que no miro la tele.
Crec que quan hom, a causa de la fidelitat al compromís, pateix sotmetre's al judici d'amics, familiars,
companys de fe, coneguts, veïns, i àdhuc desconeguts... és només pel do de l'Esperit Sant que pot
arribar a tancar els ulls i agrair la Seva acció sobre aquelles persones que, en canvi, han estat fidels a
l'Amor:
Gràcies Marçal i Aurembiaix; gràcies, Alícia; gràcies, Ricardo; gràcies, David i
Lluc; gràcies, Mama; gràcies, Daniel i Libia; gràcies, Jordi; gràcies, Enric i Alejo. I
gràcies a tot@s els qui sense entendre no heu jutjat, al contrari, heu acollit amb
un somriure allò que Déu ha permès de dur a bon port.
El bisbe catòlic de Roma, Jorge Mario Bergoglio (papa Francesc), recentment preguntà: "Vas emprar
la teva vida per a tu o per a servir?, per a defendre't dels altres amb murs o rebent-los amb amor?".
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Retalls teològics de quaresma: camí cap a la creu

Jesús, ¿encomanaràs un dia la meva pobra ànima i el meu pobre cos a les mans
del teu Pare? Deposa el pes de la meva vida i dels meus pecats sobre la balança
de la justícia en els braços del Pare. ¿On fugiré, on m'amagaré sinó en tu, germà
en l'amargor, que has patit pels meus pecats? Avui em tens davant teu.
M'agenollo sota la teva creu. Beso els teus peus que, silenciosos i intrèpids, em
segueixen amb el pas sagnant pels camins de la vida. Abraço la teva creu,
Senyor de l'amor etern, cor dels cors, cor pacient, traspassat i infinitament bo. Tingues pietat de mi. Acull-me en el
teu amor. I quan el meu peregrinar arribi a la seva fi,
quan el dia declini i m'envoltin les ombres de la mort,
pronuncia aleshores la teva paraula definitiva: Pare, a
les teves mans encomano el meu esperit. On bon Jesús!
Amén. (K. Rahner)
A la passió del Fill, el propi Pare pateix el dolor de l'abandonament. Amb la mort
del Fill arriba la mort al propi Déu, patint el Pare la mort del seu Fill per amor als
homes abandonats. (J. Moltmann)
Contemplar el rostre de Crist cobert de ferides i de sang,
reflecteix l'amor de Déu Pare, qui ha contemplat totes
les creus d'aquest món, qui ha contemplat el patiment i
el crit dels malalts, dels pobres, dels afamats, dels turmentats i dels qui han estat
injustament assassinats i que no ha volgut abandonar les seves criatures, sinó que
ple de misericòrdia ha enviat al seu Fill únic, no per jutjar i condemnar el món, sinó
per salvar-lo i donar-li la vida. La creu és el signe de l'amor que descendeix d'allò
alt a allò més profund, fins a la mort. (W. Kasper)

La vida de Jesucrist no és triomf, sinó humiliació; no és
èxit sinó fracàs; no és alegria, sinó patiment. Precisament
d'aquesta manera es desvela la rebel·lió humana contra
Déu i la seva conseqüència necessària, la ira de Déu sobre l'home; però també la misericòrdia amb que Déu ha fet seva la causa de
l'home i, per tant, el seu humiliació, fracàs i patiment, perquè no sigui aquesta ja
la causa de l'home. (K. Barth)

Perquè el Fill és l'únic que ha nascut del Pare, qui tot ho
dóna al Fill, la unicitat i la totalitat en el Fill coincideixen, i
en elles nosaltres tenim part, d'elles participa l'elegit.
Només el pecat alça fronteres, torna a Déu divers; és el
pecat allò que tanca a hom en ell mateix. Jesucrist és
aquell que ha vingut a eliminar aquesta alienació del
pecat respecte a la totalitat de Déu. A la Creu Ell assumí
sobre seu aquesta 'estranyeïtat' del pecat, i ens restituí a
la unitat amb Déu. Ja en la seva aparició com a Déu i
home superà tots els límits: Qui em veu a mi, veu el Pare.
Veu a la criatura, que aquí es la unitat amb el Pare, la
revelació del Pare: Jo i el Pare som u. (H. U. von
Balthasar)
L'aportació del cristianisme consisteix, primer de tot, en allò que el món no pot
dir-se a ell mateix, és a dir, en el seu missatge de redempció i superació del
pecat i de la mort a través de la creu i resurrecció de Jesús. D'aquesta forma,
àdhuc els problemes profans de la humanitat canvien de perspectiva, perquè
deixen de ser els únics o els més importants temes de la vida humana. (W.
Pannenberg)
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Ecumenisme - Setmana d'Oració per la Unitat dels Cristians

Tinc davant meu el repte d'escriure un article sobre allò viscut, en la nostra localitat, en la setmana
d'oració per la unitat dels cristians. És de destacar el fet d'haver començat, per segon any, en una de les
localitats de la nostra Comarca de l'Alto Gállego. L'any passat vam començar els actes d'aquesta
setmana especial de pregària per la unitat a Biescas i aquest any ha estat a Fiscal. Tan grat m'és el
record de l'acte a Biescas com cordial i encantador ha estat el senzill acte ecumènic viscut a Fiscal,
sempre acompanyats pels sacerdots dels pobles, per germanes religioses i per cristianes i cristians de
diferents confessions que vam participar amb goig del programa que cada any s'elabora en algun punt
de la geografia mundial; per a aquest gener del 2016 s'havia preparat a la comunitat cristiana de
Lituània.
El lema ha estat "Destinats a proclamar les grandeses de Déu", i el text base està en la primera epístola
de Pere, cap. 2 i vers. 9, aquí l'apòstol ens diu que Déu ens ha escollit "perquè anuncieu les virtuts d'aquell
que us ha cridat de les tenebres a la seva llum admirable". En veritat que les virtuts de Déu han estat
criticades al llarg dels segles i pot ser que aquest temps que vivim de relativisme i falta de fe, tingui molt a
veure amb aquest esdevenir històric.
L'obstinació de Jesús de Natzaret va ser presentar Déu com un Pare bo i perdonador, acollidor, sanador,
restaurador d'esperança quan tot semblava perdut: "el meu servent està malalt..., la meva filla viu
turmentada..., el meu germà ha mort...". I així, després de les trobades de Jesús amb la malaltia i la mort
succeïa que "la gent es va omplir de sorpresa i varen glorificar Déu" (Mateu 9: 8) pels sorprenents
resultats.
Hem meditat en els textos proposats, que som "sal" i som "llum" per a tanta vida "insípida" que ens envolta
i per a tantes "tenebres" en què viuen molts cors. Tan sols hem de seguir els ensenyaments del Mestre de
Galilea a les benaurances, molt ben presentades en la meditació que va portar Luis Alberto Remón
García, el rector de Sallent de Gállego; em va encantar l'èmfasi que va posar en el text "Alegreu-vos i
estigueu contents..." (Mateu 5: 12). Per alguna cosa es diu sempre que l'alegria és contagiosa.
Van acabar els actes de la setmana amb la conferència sobre la "Influència del judaisme al cristianisme"
a càrrec del teòleg Álvaro López Asensio. Que per cert ens va saber a poc, el temps va volar literalment,
però prenem nota per reprendre aquest interessant tema en un futur.
Formar part de l'equip Ecumènic és cada vegada més "fàcil" per a mi, un mateix Déu ens ha creat i ens
ha redimit en donar el seu Fill per amor a la humanitat. No vulguem ningú apropiar-nos d'alguna cosa
que és de tots. Em sento estimat per Déu, i sé molt del cert, que aquest mateix Déu estima cada persona
que habita en aquest planeta, a cada criatura que veiem i que ens alegra la vida. Siguin les aus amb els
seus cants, aquestes precioses muntanyes que ens envolten o els rius que discorren pel nostre entorn. Tot
és per al nostre benefici i suport de part d'un "Pare nostre", de tots sense excepció.
Acabo amb les estrofes de l'últim cant del nostre acte: "Que bé tots units!"
Que bé! Tots units, mà amb mà en el lluitar.
Que bé! Tots germans en el patir i en el gaudir.
Nosaltres volem Senyor, estimar-te estimant la terra;
volem deixar darrere nostre, un món millor, una vida més bella.
Nosaltres volem Senyor, córrer amb la torxa encesa;
volem deixar el relleu, un foc millor, una flama més viva.

*
Antonio García Jiménez
Església Cristiana Adventista del 7è dia
Membre de l'Equip Ecumènic de Sabiñánigo
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