
El Full Protestant
Pensaments, noticies i activitats de la 1era Església Protestant a Rubí

Gener de 2017

 I el qui seu al tron va afirmar: 
--Jo faig que tot sigui nou. 
I afegí: 
--Escriu aquestes paraules, 
perquè són veritat i dignes de 
tota confiança. Apoc 21:5

No sabem ni com ja està aquí el 
nou any, i és que sembla que el 
temps passi volant. I des de aquest 
“nou començament” que ens 
hem marcat, podem mirar enrera 
i tornar a dir: Fins aquí ens ha 
ajudat el Senyor, i podem mirar 
endavant i tornar a veure un nou 
temps ple d’oportunitats.
Potser les mateixes oportunitats 
que vam tenir l’any passat, potser 
de noves, no importa, aquí estem 
per continuar endavant.
Tenim un any tot ple de projectes 
pel davant: la celebració del 
500 aniversari de la Reforma, 
el Sínode General que enguany 
se celebra a casa nostra, qui 
sap, potser començar amb la 

desitjada i necessària reforma del 
nostre malmès temple, a banda 
de la feina quotidiana de cada 
dia, el nostre Frater-Nadal, les 
celebracions dominicals, l’Escola 
Dominical, la música… tenim un 
any ple, realment ple.
Però a banda de tot això, que està 
molt be, i pot ser engrescador 
o atabalador (depèn de com 
ens ho mirem…) vull aturar-
me, i m’agradaria que tu també 
t’aturessis un moment a pensar en 
Aquell que fa veritablement totes 
les coses noves.
I és que, potser nosaltres, com els 
anys, també correm massa.
Sempre hi ha coses a fer, sempre 
tindrem molta feina pel davant, la 
feina no ens l’acabarem nosaltres, 
però no ens hem de confondre 
pas, el que fem no és l’objectiu, és 
només un mitjà pel que hem de 
donar gràcies a Déu.
No podem confondre doncs 
l’objectiu de la nostra fe.

Un nou any ple d’oportunitats

Quadre de gener
 Dia Predicació Litúrgia
 1 Jonathan Navarro Jonathan Navarro Sant Sopar
 8 Jonathan Navarro Jonathan Navarro  
 15 Víctor Hernández Josep Casanovas Sant Sopar
 22 Joana Ortega Esther Cortés 
 29 Jonathan Navarro Jordi Arús 
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Cultes diumenges a les 11h. Estudi Bíblic i Pregaria divendres a les 20 h.
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Evangèlica Espanyola,  de tradició metodista i presbiteriana 
(Presbiteri de Catalunya-EEC), del Consell Mundial 
d’Esglésies, de la Conferència d’Esglésies Europees, del 
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El camí de la salvació en l’Escriptura
I en primer lloc anem a preguntar: Què 
és la salvació? La salvació que es parla 
aquí no és el que s’entén amb freqüèn-
cia per aquesta paraula, l’anada al cel, 
la felicitat eterna. No és l’ànima que va 
al paradís. No és una benedicció que es 
troba a l’altre costat de la mort, o (com 
solem parlar) en l’altre món.
Les mateixes paraules del text en sí posen 

això fora de tot dubte. “Sou salvats” No 
és una cosa a distància: és una cosa pre-
sent, una benedicció que, per la miseri-
còrdia gratuïta de Déu, vosaltres posseïu 
ara.  Així que la salvació de la que parlen 
les Escriptures podria estendre a tota 
l’obra de Déu, des del primer alba de la 
gràcia en el ànima fins a la seva consuma-
ció en la glòria.

John Wesley  (fundador del metodisme)

500 anys de la Reforma



La fe s’orienta cap a Déu, i ho fa 
per l’obra de Jesucrist gràcies a 
l’Esperit que habita en nosaltres.

Aquesta fe ens ha de moure a 
fer noves totes les coses, quines 
coses? Doncs penso que seria 
interessant parar-se per renovar 
el nostre amor, cap a Déu i cap a 
l’ésser humà; renovem la nostra fe 
també, renovem el goig.
I com és fa això? No crec que 
hi hagi una fórmula màgica, 
però segur que ajuda aturar-se i 
reflexionar: Saps com Déu ens 
estima? Saps cap a on vol portar la 
seva creació? Saps que tu ets part 
del seu pla? Ets conscient de que 
Déu ens ha donat una gran família 
de fe per viureu-ho amb plenitud?
Quin sentit te la nostra fe?
A on ens ha de portar?
Podem fer moltes, moltes i bones 
coses, clar que sí, i junts les farem, 
però tot el que fem no tindrà cap 
sentit si pensem que en sí mateixes 
són el nostre objectiu, fer.

El nostre objectiu és ser. I el 
que fem evidentment ens ajuda 
a ser, doncs el que fem omple de 

sentit les nostres 
paraules, però el 
més important, el 
realment central 
per ser és l’amor 
de Déu, aquí 
comença i acaba 
tot, doncs aquest 
amor dona sentit 

al nostre fer, i sense aquest amor 
res no som. Tens ben a prop a 
algú que està esperant aquest 
amor, mira’l als ulls, és un fill és 
una filla de Déu, si em permets 
que insisteixi amb aquest amor 
comença i acaba tot.
Déu ens ha concedit un any 
ple d’oportunitats, oportunitats 
d’estimar, després vindran totes 
les altres coses, primer però, hem 
d’aturar-nos, respirar fons i pensar 
en aquest gran amor de Déu que 
podem compartir com un tresor.
Què tingueu tots un any ple 
d’aquest amor, i que el nostre 
Senyor faci totes les coses noves.
 

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 18 i 25 de gener en aquest 
espai tindrem la pregària per la unitat dels 
cristians.

Mesa del Presbiteri
Dissabte 14 de gener a les 10 hores al 
Temple del carrer Tallers de Barcelona

Culte Unit Rubí
Dimecres 18 a les 19:30h al nostre temple 
el culte unit de pregària per a la unitat dels 
cristians juntament amb la parròquia de 
Sant Pere. Predicació a càrrec del 
Msn. Joaquim.

Reunió de Consell
Divendres 20 de gener a les 17:30 hores 
tindrà lloc a la casa pastoral la reunió 
ordinària del nostre Consell.

Culte Unit Presbiterial
Dissabte 21 a les 19:00 h al temple del 
carrer Tallers culte unit de pregària per a 
la unitat dels cristians juntament amb les 
principals confessions cristianes del país.
Gimcana de la Reforma
Dissabte 28 a les 10:30 hores començarà al 
nostre temple la gimcana infantil i juvenil 
del presbiteri amb el tema central de la 
Reforma protestant. Possiblement dinarem 
plegats anirem informant.

Notícies i activitats

En 1517 Martín Lutero se levantó contra los 
abusos de la iglesia de su tiempo haciendo 
públicas sus 95 tesis. 2017 es el 500 
aniversario de este acontecimiento crucial 
en el movimiento de la Reforma que ha 
marcado la vida de la iglesia occidental a lo 
largo de muchos siglos. Este acontecimiento 
ha sido un tema controvertido en la historia 
de las relaciones intereclesiales también en 
los últimos años. La Iglesia Evangélica de 
Alemania (EKD) ha estado preparando este 
aniversario desde 2008, centrándose cada 
año en un aspecto concreto de la Reforma, 
por ejemplo: la Reforma y La política o La 
Reforma y La educación. La EKD también ha 
invitado a sus interlocutores ecuménicos en 
varios niveles a que ayuden a conmemorar los 
acontecimientos de 1517.

Después de extensos y a veces difíciles 
debates, las iglesias de Alemania han 
alcanzado el acuerdo de que la forma de 
conmemorar ecuménicamente la Reforma 
deba ser con una Christusfest, una 
celebración de Cristo. Si se pone el énfasis en 
Jesucristo y en su obra reconciliadora como 
centro de la fe cristiana, los interlocutores 
ecuménicos de la EKD (católicos romanos, 
ortodoxos, reformados, metodistas, baptistas, 
menonitas y otros) podrían participar en las 
celebraciones del aniversario.

Y así, después de siglos de mutuas condenas 
y vilipendios, evangélicos y católicos en 2017 
conmemorarán por primera vez juntos el 
comienzo de la Reforma.

Reconciliación
El amor de Cristo nos apremia (2 Co 5:14-20)

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


