Glossa

Protestants i catòlics
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Segurament recordeu aquella cançó d’en Tomeu Penya
«Mallorquins i catalans», en la qual ironitza sobre les incomprensions mútues a causa de les diferències dialectals.
A tots ens sona la tornada: «Un moix i un ca. Un gat i un gos.
Un tassó i un capell, si us plau, un got i un barret. [...] Com
més amics, més endins; així tots serem germans.»
El dia 31 d’octubre vinent, dia de la Reforma, farà vint anys
que catòlics i luterans firmaren la «Declaració conjunta sobre la doctrina de la justificació». Posàrem fi a les picabaralles entre cristians d’Occident des de feia cinc-cents anys.
Es tracta d’un consens diferenciat sobre la doctrina que explica com Déu ens salva i com som alliberats del pecat i és
possible una vida santa. Aquesta signatura va suposar alhora que catòlics i luterans declaréssim que les condemnes
mútues, expressades en el passat, ja no eren aplicables.
Aquest document va tenir un enorme poder de persuasió
perquè pocs anys després s’hi adherissin les altres grans
comunions d’Esglésies protestants: els metodistes, els
anglicans i els reformats.

Aquesta declaració afirma que catòlics i protestants, tot i
les nostres discussions sobre conceptes com justificació,
santificació, mèrit, etc., coincidim que: som salvats exclusivament per la gràcia de Déu; només l’amor de Déu, l’Esperit Sant, és font del perdó dels nostres pecats; en aquest
perdó som fets justos, agradables a Déu, i podem obrar el
bé; Déu desitja que col·laborem a la nostra santificació, un
cop justificats, esforçant-nos a menar una vida segons
l’Evangeli. Els més llegits trobareu el document a la pàgina web i podreu enriquir aquesta senzilla explicació.
L’Església ens proposa que aquesta setmana, el dia 31
d’octubre, a nivell local, es promogui un acte de pregària
amb la participació de catòlics i evangèlics. Tant de bo
que les parròquies que conviuen a la vora de comunitats
evangèliques s’animin a promoure aquesta trobada!
A la web hi trobareu una proposta de vetlla de pregària
ecumènica que, si més no, pot ser útil per a fer-vos un xic
més capaços de la importància d’aquest document i del
camí cap a la unitat visible amb els protestants. També
pot servir per a una estona d'oració personal.
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