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Benvolguts germanes i germans en Crist!
BREUS:
11 de maig-. L'Equip Ecumènic de Sabiñánigo
organitzà una vigília ecumènica de Pentecosta
en la qual invità per a realitzar la predicació a
l'Enric Ainsa, missioner de la CEC-Masvidal.
L'acte va tenir lloc al Club Parroquial de Cristo
Rey de Sabiñánigo. Així mateix, aquest equip
també organitzà una exposició doble sota el
lema "Actors de l'ecumenisme" que també
acollia una col·lecció d'interès documental,
d'edicions de la Bíblia. De tot això, la premsa
local se'n va fer extens ressò.
27 i 28 de maig-. Es realitzà a Barcelona la 2a Conferència Evangèlica Missionera de Catalunya,
amb gran èxit de participació tant en assistència com en l'àmbit denominacional. El divendres es realiztà un seminari per a pastors i líders, impartit
per Ronaldo Anderson, sota el títol 'Plantació
creativa d'esglésies'. El dissabte transcorregué
entre concerts de lloança i tallers de treball
missional, que impartiren destacats professors
sota el testimoni personal d'expansió del Regne,
entre ells Samuel Escobar, Carlos Madrigal, Xavi
Martín, Itiel Arroyo, Daniel Banyuls, Jaume Llenas,
Miguel Juez, Gladys Melia, Sandra Gustin, Daniel
García, Nicolás Corso...

20 de juny-. Es commemorà el Dia del Refugiat. La jornada passà força desapercebuda, potser
perquè no és un tema de candent actualitat? Preguem perquè les nostres comunitats de fe siguin
capaces d'aixecar-se i d'actuar.
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Quan es mata l'Esperit a cop d'Institució-.
Enric Ainsa, אחא

Vaig tenir la benedicció d'assistir a la 2a Conferència Evangèlica Missionera de Catalunya a finals de
maig, i poder respirar tant la inquietud de molts dels germans evangèlics per l'obra missionera a casa -és a
dir, a Europa-, com pel desig d'aquests per descobrir les vies d'èxit en el creixement i la implantació de
comunitats de fe. De tot plegat, i davant la interpel·lació d'un dels ponents amb la pregunta 'Què creus
que Déu espera de la seva Església?' vaig sentir la clara afirmació dins el meu cor: 'Déu espera que la
seva Església surti de les esglésies'.
Crec fermament que som en un
moment dels últims temps en què
l'Església ha de trencar motllos: en
lloc de tancar-se, de protegir-se, de
conservar-se, d'impermeabilitzar-se
enfront de les noves corrents de
cristians evangèlics, especialment
les llatinoamericanes, l'Església de
Déu a Europa està cridada a sortir
dels temples de culte, de les naus
d'adoració i predicació, de les
instal·lacions amb les comoditats
producte d'unes ofrenes generoses,
i proclamar el Regne entre els
ciutadans del món.
Durant la Conferència, vaig tenir
l'oportunitat de retrobar-me amb
una persona amb qui he treballat
en l'àmbit de missions; vaig aprofitar
per reclamar-li el poc compromís i l'abandó de la seva institució amb un cas recent d'acollida d'uns
refugiats bolivians. A voltes, el món cristià burgès pensa que només els refugiats són els derivats de
conflictes que surten per la televisió, o que són els que vénen a les nostres fronteres i no cal anar a buscarlos a les seves... I quan aquesta persona -davant la meva denúncia- m'argumentà que la institució no
podia implicar-se més, que seria posar en risc les persones que tenia al darrere, em vaig entristir i vaig
pensar: com pot ella, aleshores, entendre que nostre Senyor ens expliqués la paràbola d'un bon pastor
que abandona les noranta-nou ovelles per anar a buscar la perduda? Què diria aquesta persona?
Suposo que diria "És clar que no! Com se li acut posar en perill tota la institució de les noranta-nou, per una
de sola?!" Crec que sense saber-ho, ella m'havia escenificat la crisi profunda que pateix la seva entitat i la
institució que l'acull: fins al punt de canviar recentment la denominació 'evangèlic' per 'protestant' en el
nom de la seva entitat, per no ser confosa amb la nova realitat del cristianisme europeu resultat de la
immigració americana: tancar-se, protegir-se, conservar-se, impermeabilitzar-se... morir!
Aquesta és la gran diferència entre una gran obra i l'obra de Déu: deixar les noranta-nou ovelles per anar
a buscar-ne la perduda. Quin boig assumiria aquest risc? Només l'Esperit Sant... Aquesta és avui la crida
de Déu a la seva Església: que surti de les esglésies.
Alex Sampedro, un cantautor que ens acompanyà en aquesta Conferència, ens cridà dramàticament:
Tinc una Bíblia que no parla
un crucifix que no salva,
una fe que es cansà de les muntanyes.
Tinc oracions sense subjecte,
i he predicat tantes vegades
en la vall dels ossos secs.
Tinc notícies sense oients,
tinc pacients esperant
el miracle dels peixos
però tinc la xarxa avariada
i el vi és vinagre,
i el pa no sap a res.

Tinc una sal que ja no sala,
una església que no surt,
una llum sota la taula,
i una verge despistada.
El llevat a la nevera,
la meva armadura rovellada.
Tinc or i tinc argent
però el coix ja no balla.

Tinc victòries derrotades,
gent al temple destemperada,
missioners tancats en llurs cases.
Tinc l'ofrena al banc,
les promeses caducades,
el manà està congelat,
no hi ha calor en la paraula:
està de festa a l'atalaia,
amb el bon samarità;
ja no pateixen com a germans:
són cristians sense coratge.
Tinc una sal que ja no sala...
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Ecumenisme
(publicat a http://equipoecumenicosabinnanigo.blogspot.com)

1. Ecumenisme no és la recerca d'una única doctrina, sinó la declaració d'una única missió: Assenyalar el
Crist.
2. Ecumenisme no és uniformitat, sinó unitat en la diversitat. En aquest sentit, la unitat es manifesta en la
missió, i la diversitat en l'heterogeneïtat dels matisos doctrinals o litúrgics.
3. Ecumenisme no és una família de bessons, trigèmins, quadrigèmins, "enagènims". És una casa comuna
on viuen units els desiguals, essent la casa el Crist, i el propòsit la comunitat de dons, per diferents que
aquests siguin.
4. El veritable Ecumenisme no pertany a l'àmbit de les institucions, sinó que és patrimoni de les bases. Les
institucions, per naturalesa, solen ser exclusivistes. Necessiten per a llur pròpia supervivència definir llurs
límits doctrinals com a fronteres de separació. Això és inherent a llur condició social. Els esforços
ecumènics institucionals són, a més a més, brindis al sol ja que sempre primaran els interessos propis. Les
bases, tanmateix, no es veuen obligades a definir allò que les separa, i poden centrar-se en explorar la
grandesa d'allò que les uneix: l'amor en Crist i la seva predicació.
5. Ecumenisme, finalment, és la vinya de la paràbola: Un cep -Jesús de Natzaret-, diverses sarments -les
bases ecumèniques-, i desiguals grans de raïm -els dons de cada hom-. Cadascú amb la seva mida,
acidesa, i dolçor. Premsats tots ells, aportant tots llurs peculiaritats pròpies -però lliurant-les al bé comúdonen lloc a un vi nou que pot ser tastat amb apreci per l'home i la dona del segle XXI.

Juan Ramón Junqueras Vitas
Teòleg (Saragossa - ESP)
Estudià Teologia a França i ha estat pastor cristià adventista a Suïssa i a Espanya.
S'especialitzà en mitjans de comunicació.
Dirigí durant sis anys el programa de ràdio ONGente.
Actualment és empresari.
La seva gran passió és escriure sobre Jesús de Natzaret,
i intentar que el seu missatge connecti amb la mentalitat postmoderna.
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BON ESTIU !!!
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