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Viviu sempre contents, 
pregueu contínuament, doneu 
gràcies en tota ocasió. Això és 
el que Déu vol de vosaltres en 
Jesucrist. 1 Tes 5:16-18

Ja arriba el Nadal, temps d’alegria!
Viviu sempre contents! Sempre 
contents!
Sovint penso, i especialment quan 
arriben aquestes dates, que vivim 
amb certa pressió el tema de 
l’alegria.
Arriba el Nadal i hem d’estar 
contents, perquè arriben festes, les 
nadales i els bons menjars, regals, 
reunions familiars, i sobre tot la 
il·lusió dels nens.
No hem de negar que, per a la 
nostra societat els sentiments de 
tristor són un fracàs, i sovint ens 
sentim obligats a crear màscares 
que amaguin la nostra infelicitat, 
especialment en el temps de Nadal, 
però també tot l’any, doncs, vivim 
en un món que vol gent que 

sempre estigui feliç, que sempre 
estigui contenta.
Però qualsevol amb ulls a la cara 
pot adonar-se’n que, especialment 
al Nadal, hi ha a qui li costa d’estar 
alegre.
I és què el Nadal té un component 
melancòlic, podríem dir, molt fort.
El Nadal és una caixa a on anem 
guardant records, any rere any.
Guardem els cultes de Nadal, amb 
els seus himnes, les seves músiques 
que tants records ens porten al 
cap, i al cor… les participacions 
dels nostres fills, les poesies, les 
obres de teatre, l’església plena de 
gom a gom.
La família, potser no hi ha 
celebració més familiar que 
el Nadal, la taula ben parada, 
decorada de forma especial, els 
plats típics de cada casa, i els avis, 
els nets, pares i fills, fins i tot 
potser algun amic que no té família 
a prop, o algun veí.
Cada any obrim la caixa de Nadal 

Nadal temps d’alegria!

Quadre de desembre
 Dia Predicació Litúrgia
 4 Jonathan Navarro Josep Casanovas Sant Sopar - 2on Advent
 11 Marta Omaña Esther Cortés 3er Advent 
 18 Jonathan Navarro Jonathan Navarro Sant Sopar - 4at Advent
 25 Jonathan Navarro Jonathan Navarro Nadal
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METODISTAS

El denominado mo-
vimiento metodista 
tiene sus orígenes en 
Inglaterra, cuando un 
grupo de cristianos 

encabezados por John Wesley, su herma-
no más joven Charles Wesley y George 
Whitefield buscaban la forma de renovar 
la Iglesia de Inglaterra en el siglo XVIII, 
por medio de un estudio centrado en 
la Biblia, un acercamiento metódico a 

las Escrituras y la relación e impacto de 
éstos con la vida cotidiana del creyente. 
Gracias a la vigorosa actividad misionera 
que fue desplegada, se extendió rápi-
damente por los dominios del Imperio 
británico, y más allá, llegando a nuestra 
ciudad de Rubí en 1881. El Metodismo 
caló especialmente entre los obreros, los 
granjeros, los pobres y los esclavos, como 
un movimiento de renovación espiritual, 
misionero y social hoy presente en casi 
100 países del mundo.

500 anys de la Reforma



per deixar algun record nou, algun 
record preciós, especial, records 
amarats amb alguna música, algun 
aroma, algun color, els records de 
Nadal omplen tots els sentits, i 
toquen tots els sentiments.
Inevitablement aquesta caixa de 
Nadal s’obre any rere any, i al 
guardar els records, també veiem 
com canvien les coses. És al Nadal 
quan es fan més evidents els canvis 
que anem patint durant la vida.
Molts canvis bons, i tant que sí, 
sovint arriben al nostre Nadal 
nous benvinguts, petits i riallers, 
plens d’innocència i d’il·lusió, igual 
que nosaltres ho vam ser ja fa uns 
anys; ara potser ja som nosaltres 
els responsables de preparar aquest 
Nadal, ara potser ja falten els avis, 
o els pares, el Nadal té això, que 
fa molt més evidents els buits que 
queden a taula. El Nadal any rere 
any s’omple molt de buits, dels 
silencis que deixen aquells que tant 
vam estimar i que tant ens van 
estimar.
Al Nadal també tenen molt més 
pes les carències, quan falta la 
feina, o la salut, quan falten aquells 
a qui estimem tant, en un món 
ple de publicitat en el que tot ha 
de brillar a taula, tot, fins i tot 
nosaltres, pot ser molta pressió 
viure el Nadal sempre alegres i 

contents.
En aquests pensaments m’ha 
vingut al cap unes paraules que 
l’apòstol Sant Pau va escriure, en 
un altre context, als creients de 
Corint, al capítol 6 de la segona 
carta, comença així: 
Heus aquí, ara és el temps propici; he 
aquí, ara és el dia de salvació.
i després exhorta a viure com 
desconeguts, però ben coneguts; com 
moribunds, i heus aquí vius; com 
castigats, però no condemnats a mort; 
com entristits, però sempre joiosos; 
com a pobres, però enriquint a molts; 
com no tenint res, tot i que posseint-ho 
tot.
“Ara és el dia de la salvació”, quina 
afirmació més profunda, veritat?
Però, com és això que ara és el dia 
de la salvació?
Evidentment hauràs notat que 
en tota aquesta reflexió no he 
esmentat pas al “protagonista” del 
Nadal, sí, a Jesús, i com imaginaràs 
Ell és un altre cop la resposta.
Us proposo que cada cop que 
s’obri la vostre capsa de Nadal, 
al costat de cada record, de cada 
buit, de cada música i aroma 
estigui també Jesús. Doncs en ell 
és que succeeix el dia de la nostre 
salvació, en Ell som coneguts per 
Déu, en Ell som vius, nosaltres 

Planta d’arbre Nadal
Divendres 2 de desembre a les 19 hores 
tindrà lloc la plantada del l’arbre de Nadal. 
Porteu entrepans per sopar tots plegats.

Concert Coral Al·leluia
Dissabte 3 de desembre a les 20 hores. 
Amb la coral de Sabadell, el nostre 
tradicional concert de Nadal que oferim a 
tota la ciutat de Rubí.
Reunió de Consell
Divendres 16 de desembre a les 17:30 
hores tindrà lloc a la casa pastoral la reunió 
ordinària del nostre Consell

Nadal
Diumenge 25 de desembre a les 11h. 
Celebrarem el culte de Nadal amb 

participació de la nostra Escola Dominical 
i visita del Pare Noël!

Culte de cap d’any
Divendres 30 de desembre a les 19:30 
hores tindrà lloc al nostre temple el 
tradicional culte de cap d’any amb 
participació de la nostra Coral, i tot seguit 
sopar de germanor, per acomiadar l’any tots 
plegats.

Estudi Bíblic i Pregària
Dimecres  a les 19 h a la casa pastoral 
estudi bíblic i pregària, estem estudiant el 
llibre del Gènesi.

Nota: els dies 21 i 28 de desembre; i el 4 de 
gener no tindrem reunió per vacances de 
Nadal

Notícies i activitats

i tots els que trobem a faltar, en 
Ell no som condemnats a viure 
la pressió de la falsa felicitat que 
depèn del que tenim i del que 
no; del que els altres esperen de 
nosaltres, i en Ell encara que tristos 
podem mantenir viu un goig 
profund, el goig de saber que tot 
buit i tota carència pertanyen a un 
món que ja ha caducat, i que cada 
dia és més a prop la promesa de la 
renovació de la creació en Jesucrist.
És així com potser no tenint res, 
és que ho tenim tot, tenim tot el 
que cal per enriquir aquest món, 
la nostre vida, la vida dels que ens 

envolten, i fer d’aquest Nadal, si no 
un dia d’alegre hilaritat vanal, sí un 
dia d’un goig profund fins i tot si 
la cara no pot estar alegre, tampoc 
cal, doncs l’alegria que ens du Jesús 
és quelcom més profund, és un 
bàlsam per l’ànima ferida, és un riu 
de pau que hidrata les riberes dels 
nostres deserts. Bon Nadal!

Jonathan Navarro 
Pastor de la 1era Església 
Protestant a Rubí 
(EEC-IEE)


