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Ha arribat la fi del món! 

Després, quan l’Anyell va obrir el sisè segell, vaig veu-
re que es produïa un gran terratrèmol. El sol s’enfosquí 
com un sac negre, la lluna es tornà com si fos 
sang…(Ap. 6:12). 

No sé quants cops s’ha acabat el món des de que a l’any 2000 
el caos s’havia d’apoderar de la terra per un petit problema informà-
tic. El calendari Maia anunciava també la fi del món, i tot seguit qua-
tre llunes vermelles seguides anunciaven també que el món 
s’acabava. 

He pensat que, potser la fi del món vindria després de les 
eleccions del 10N, tant centrades en Catalunya, tot i que el meu país 
sigui tant petit que quan el sol se’n va a dormir mai no està prou se-
gur d’haver-lo vist. 

El més feixuc de tot això, d’aixecar-te pel matí i assabentar-te 
de que s’ha acabat el món, és que, tot i així has d’anar a la feina, o 
has de continuar buscant-la; els rebuts arriben igualment al banc, i 
s’han de pagar; has de continuar pensant què farem avui per dinar… 
sembla com si el món no en tingués cap notícia de l’arribada de la fi 
del món. 

De fet, la fi del món arriba cada dos per tres, i no només la 
Bíblia ho anuncia; profetes, llibres apocalíptics, científics i informà-
tics, meteoròlegs i activistes, pàgines web religioses o laiques, fins i 
tot polítics, banquers i empresaris ens anuncien la fi del món. 

I el més curiós de tot és que, sí, la fi del món arriba, ha arri-
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bat i arribarà, i sovint no en som conscients d’aquesta realitat. Perquè el 
que passa, és que, la fi del món, no és mai una fi definitiva, no és un cata-
clisme en el que tot desapareix inevitable i definitivament, no; més aviat 
la fi del món anuncia un altre i nou principi. 

Sí, des de que l’ésser humà és ésser humà, ha vist, i continuarem 
veient, moltes “fins dels mons”, i el que és important en cada fi del món, 
és estar preparat per continuar endavant, si pot ser amb l’oportunitat d’un 
principi millor. 

La caiguda de l’Imperi Romà, les dues guerres mundials, Hiros-
hima, van ser cadascuna en el seu moment, la fi d’un món, però també un 
nou inici. Per exemple, quan la Segona Guerra mundial va acabar amb el 
món, vam veure com naixia al 1948 la Declaració Universal dels Drets 
Humans, que van acabar de redactar el 1976 com la Carta Internacional 
de Drets Humans i es va convertir en llei internacional. 

El problema, potser, el tenim quan des de l’orient fins a l’occident, 
aquests drets fonamentals que es van recollir per fer un millor inici, cap a 
un món millor, són a hores d’ara el paper mullat que ens anuncia que és 
possible que sí, que aquest món tal i com el coneixem estigui arribant, un 
altre cop, a la seva fi. 

Per això hem d’estar preparats, perquè si el món arriba a la seva fi 
no passarà com molts apocalíptics d’avui dia imaginen, que tot s’anirà a 
norris, i nosaltres al cel a cantar himnes amb lires i arpes de mà, no; si el 
món arriba a la seva fi, ja sigui per llunes vermelles o per les nostres acci-
ons, haurem d’estar preparats per tornar-nos a aixecar el dilluns al matí, 
cenyir-nos bé el cinturó, lligar-nos bé les botes, i ben arremangades les 
camises tornar a construir, tornar a proposar, tornar a imaginar com pot 
ser el món que volem, i treballar per fer-ho. 

Gràcies a Déu que, si no ens surt prou bé, sabem que tampoc serà 
definitiu, la fi del món arribarà sempre que la cosa ja no hi hagi qui la 
pugui aguantar. 

Crearé un cel nou i una terra nova. Ningú no es recordarà del 
passat, no hi pensarà mai més. (Is 65:17) 

Jonathan Navarro Estrada 

     FAMÍLIA CRISTIANA 
 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de salut no 
poden venir i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi 
cap a una presta recuperació amb l’escalf de la comunitat. 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
SOS!!!!!! Abrics i jaquetes tant d'home com de dona!!!!! El fred ha arribat de cop 
i no paren de demanar-ne, encara que siguin vellets, porteu-los,ells els aprofi-
taran....gràcies!!!!!. A part hi ha les urgències de sempre:  conserves, cafè, té, 
sucre, llet....això es nomes per donar idees, perquè ja sabeu que tot ho compar-
teixen i ho reparteixen....moltes gràcies a totes i a tots.... 
EL NEN DE NADAL 
A qui diumenge passat vaig dir que aconseguiria mes caixes per avui, ho sento 
molt però S’HAN EXHAURIT, però no per això podem deixar-les de fer, les po-
deu fer com abans folrades amb paper de regal, amb la tapa oberta, no embo-
licada tota la caixa. Mida de la caixa de sabates del nº 39-40. Les podeu portar 
plenes el diumenge 10, 17 i 24. GRÀCIES A TOTS 
 
CONSELL DE L’ESGLÉSIA: 
Tindrà lloc el diumenge que ve dia 17 de novembre a les 8.30h. Us esperem! 
 
TROBADA D’”ESFORÇADORS” 
El dia 16 de novembre celebrarem a la nostra església una trobada de membres 
de diferents comunitats però amb un punt comú, eren joves del grup d’Esforç 
Cristià.  
Molts potser ja no recordareu el grup de joves que se’n denominava i que va 
ser un revulsiu per la joventut de les esglésies com moviment cristià internacio-
nal i interdenominacional.  
Hem volgut rememorar aquell temps i això ens porta, després de molts anys, 
records  bons però també fa evident el temps passat i els canvis que s’han pro-
duït. 
Us esperem a tots  els que heu sigut “esforçadors”  per passar una bona estona, 
recordar-ho, per  poder conversar amb aquests   amics i germans que potser 
feia temps que no veiem. Però no n’hi ha prou si només ens trobem els joves 
d’abans, perquè també necessitem la vostra companyia, la companyia  dels 
membres de cada diumenge.  A tots us esperem el dia 16 de novembre.  
 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 
 
 


