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Us anunciem allò que existia des del 
principi, allò que hem sentit, que hem 
vist amb els nostres ulls, que hem 
contemplat, que hem tocat amb les 
nostres mans. Us parlem del qui és la 
Paraula de la vida, ja que la vida s’ha 
manifestat: nosaltres l’hem vist i en 
donem testimoni, i us anunciem el qui 
és la vida eterna, que estava amb el 
Pare i se’ns ha manifestat. A vosaltres, 
doncs, us anunciem allò que hem vist i 
sentit, perquè també vosaltres tingueu 
comunió amb nosaltres, que estem en 
comunió amb el Pare i amb el seu Fill 
Jesucrist. Us escrivim tot això perquè 
la vostra joia sigui completa.

1a Joan 1:1-4

A casa tenim per costum treure tot el 
guarnit nadalenc el dia després de Reis. 
Així que aquest dilluns ens vam posar 
mans a l’obra. Mai no ens deixa de sor-
prendre que, el mateix temps i esforç 
que suposa treure o posar el guarnit, 
tingui uns efectes emocionals tant di-
ferents. Quan guarnim, la casa és tota 
una festa plena d’il·lusió, amb música 
nadalenca i alguna discussió sobre si 
aquesta bola queda millor en aquesta 
banda o en l’altre de l’arbre…, en can-
vi en el moment de treure-ho tot, més 
aviat regna el silenci i l’eficàcia de uns 

moviments mecànics ja apresos d’anys 
enrera.

Al enllestir la feina, vam mirar al 
nostre voltant, i la Marta va dir – sem-
bla que ens hagin robat. I era totalment 
cert, el menjador va quedar tan buit, 
amb tan d’espai a les parets, als mo-
bles… que certament semblava que ens 
haguessin entrat a “netejar” la casa.

És cert que quan les festes tenen 
masses excessos, de menjar o beure, 
d’anar tard al llit, fins i tot de família, 
podem tenir ganes de tornar a la “nor-
malitat”, a la rutina. Però també és veri-
tat que quan les llums s’apaguen també 
s’apaguen una mica totes les il·lusions 
que aquests dies han pogut omplir el 
nostres cors.

Recordava els super-herois que ens 
van visitar al Culte de Nadal, i el seu 
preciós missatge, també la música de la 
celebració de Cap d’Any, i tots els bons 
moments que hem viscut en un Advent 
tant intens i portador de noves espe-
rances. El cert és que com església, en 
mig de les dificultats, ens hem implicat 
per a que el conjunt del Nadal fos molt 
més que una taula plena de torrons. 
Però ara tot això és part del passat, algú 

Que no ens robin la iŀlusió 
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 6 Jonathan Navarro Jonathan Navarro Sant Sopar (Epifania)
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 23 Msn. Joaquim Jonathan Navarro Setamana Pregaria (20h)

 20 Jonathan Navarro Esther Cortés Sant Sopar 

 27 Samuel Llera Jonathan Navarro
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ens ha “netejat” la casa, i tornem a la 
normalitat.

I amb la normalitat ja tornem a te-
nir temps de mirar més les notícies, i 
m’adono que el Nadal no ha afectat 
gaire a la nostre societat, tampoc es-
perava un altre cosa. També, només 
començar l’any he rebut un parell de 
notícies de problemes de salut greu de 
persones que estimo molt; i un altre 
cop torna l’agenda plena de feina que 
mai ens acabarem. Bé, que sembla que 
la “normalitat” arriba com si fos un tor-
nado, disposada a escombrar tot el que 
hem sembrat en els nostres cors aquests 
dies.

Per aquest motiu alguna cosa dins 
meu a fet un petit crit, petit però ferm: 
“ei! que no ens robin la il·lusió!”, ni 
la il·lusió, ni l’esperança, ni la pau, ni 
l’amor.

Les llums s’han apagat, sí, i 
la casa no te aquell am-
bient festiu que tant 
ens agrada als que 
som uns “freakis” 
del Nadal, però no 
deixem pas que la 
“normalitat” de la 

nostra societat, ni la “normalitat” dels 
nostres atabalaments, ens robin el que 
amb el Nadal ens ha sigut regalat; vull 
dir el Nadal de veritat és clar: l’anunci 
de l’arribada del Salvador en un petit 
nen, amb els somriures que ens han do-
nat els nostres petits, amb l’escalfor que 
ha arribat als nostres ossos amb els me-
ravellosos himnes de la Coral, i la Pa-
raula de la Bona Nova que hem rebut.

Que no ens robin res d’això, agafeu 
fort el missatge del Messies de Déu per-
què ens farà falta tot l’any. Perquè val 
la pena davant les dificultats d’aques-
ta vida, poder enfrontar-se amb un 
somriure sincer, però aquest somriure 
ha de néixer d’algun lloc i us asseguro 
que el millor lloc per a que aquest neixi 
és de la menjadora de Jesús; recordeu 
que us vaig animar a preparar-nos com 
aquella menjadora per acollir al petit 

nen? Doncs aquest any que tenim 
pel davant aquest nen s’ha de 

fer gran, i Ell ens donarà 
forces per continuar el 
nostre camí, plens d’il-
lusió per tot el que ha 
de venir!

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

Estudi Bíblic i Pregària
Divendres a les 19:30 h. a la casa pastoral 
continuem amb el llibre del Gènesi. 
Reunió de Consell
Els membres del Consell queden convocats 
a la reunió que farem el 11 de gener a les 
17:00 h a la Casa Pastoral.

Cantata Coral
El 12 de gener a les 17:30 h la nostra Coral 
estarà cantant a la Residència Betsan.

Setmana de Pregària per la 
Unitat dels Cristians.
En el marc de la setmana de pregària estem 
convidats a participar en el culte unit del 
Presbiteri que tindrà lloc el 19 de gener 
a les 19 h al temple del carrer Tallers, 
tanmateix el dimecres 23 de gener a les 
20 h del vespre al nostre temple de Rubí, 
farem el culte unit amb les parròquies de 
l’església catòlica.

Notícies i activitats

LEMA DE 2019

“Aquest és el Camí, segueix-lo”
Isaïes 30:21b1

Aquesta es la proposta de Lema per aquest any, un lema és un pensament 
que resum i expressa un ideal principal per seguir-lo. Volem que aquest 
lema sigui la nostra motivació, intenció de treball i conducta per a la nostra 
comunitat de fidels d’enguany .

Avui, us demanem fer el camí tots junts. Seguir la direcció que ens ve dona-
da del Senyor i que ens ensenya Jesucrist en l’evangeli. És important, seguir 
una mateixa direcció, com església, com a comunitat i com a Fills de Deu. 
Sabem qui ens dirigeix, doncs sapiguem escoltar la seva veu i la direcció que 
ens marca. Us convidem a créixer en esperit i fidelitat, en el camí de la vida, 
tant en els moments de tràfecs com saber buscar moments de serenor. Us 
convidem a llegir tot el vers 21 de Isaïes 30, a on ens exhorta a escoltar la 
veu del Senyor per anar en la seva direcció. Fem nostres les paraules del pro-
feta i ens sentirem acompanyats i dirigits per Déu nostre Senyor. El profeta, 
ens diu : “ Aquest es el camí, segueix-lo”, fem ho realitat.

1 Quan hauràs d’anar a dreta o a esquerra, sentiràs que et diuen pel darrere: 
«Aquest és el camí, segueix-lo.» Isaïes 30:21


