Ordre de Culte 14-02-2021
Diumenge de transfiguració - 6è després d’Epifania

EL BUTLLETÍ

Preludi musical
BWV 127, Senyor Jesucrist, veritable humà i Déu
Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott
Estrenada a Leipzig l’11 de febrer de 1725
Invocació

Església Protestant de Barcelona – Centre

Crida a la lloança: Salm 50, 1-6
Himne: Car Jesús, aquí estem (73 CG)
Lletra: M. E. Vidal i Música: J. Rudolph Ahle
Lectures bíbliques:
2 Reis 2, 1-12
2 Corintis 4, 3-6
Marc 9, 2-9
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la paraula
Interludi musical
Resposta a la paraula:
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària
Himne: Saps el meu nom
Música: Tommy Walker; Arranjament i Lletra: Elies Cortès
Benedicció
Postludi
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga i Elies Cortès
Lectures: Joel Cortés, Esther Raduà, Esther Rión i Joan Turón
Imatges: Creative Commons
Butlletí: Daniel Paül
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Nº 1758 del 14 de febrer de 2021

TEOLOGIA ANIMAL
De vegades la reclusió per la pandèmia ens reserva sorpreses. Cansat
d’escoltar música, passejar amunt i avall pel passadís de casa o mirar la TV,
encens l’ordinador i cerques a l’atzar algun tema que et pugui resultar
interessant.
Va ser així que vaig trobar una pàgina web que, amb el títol que encapçala
aquest escrit, va cridar la meva atenció.
Confesso que la meva primera reacció va ser de perplexitat i fins i tot d’un
cert escepticisme foteta, fet aquest, que va anar desapareixent a mida que
anava llegint.
Havia sentit a parlar de la teologia ecològica i també més d’una vegada
havia trobat a la premsa algun escrit en defensa dels animals, on es culpava
la nostra tradició judeo-cristiana d’haver contribuït a la tortura i explotació
de les pobres bèsties amb actituds basades, per exemple, en les paraules de
Gènesi 1:27 «sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la
i sotmeteu els peixos del mar, els ocells del cel i totes les bestioles que
s’arrosseguen per terra».
Ara, com l’altra cara de la teologia ecològica, apareixia la teologia animal la
qual, basada en la caritat cristiana, defensa una nova lectura dels fonaments
de la nostra fe amb el desig de poder canviar un dia el nostre comportament
envers els animals.
Aquesta teologia, que fins ara és pràcticament una teologia protestant,
troba el seu màxim representant en el prevere i professor universitari

anglicà Andrew Linzey que no és pas precisament un desconegut si jutgem
per les nombroses entrades que li dedica internet, on se’ns informa de les
seves nombroses conferències, obres publicades o dels múltiples guardons
obtinguts.
La teologia animal, malgrat ser una cosa relativament moderna, ja que
apareix a Anglaterra al segle passat, troba, però, les seves arrels en la
doctrina d’alguns Pares de l’Església com Basili de Cesarea, en la seva
defensa de l’abstinència de carn, o Atanasi d’Alexandria fins arribar, per
exemple, a John Wesley de qui podem llegir en un dels seus sermons: «jo
crec des del fons del meu cor que la fe en Jesucrist pot conduir-nos i ens
conduirà, més enllà d’una preocupació exclusiva pel benestar dels altres
éssers humans, a una percepció més ampla pel benestar de les aus, dels
peixos i de les criatures que viuen sobre la superfície de la terra».

D’aquí que Linzey escrigui que «els animals són criatures de Déu, que no són
propietat ni recursos de l’home, ni existeixen per a la nostra utilitat o
comoditat perquè són essers preciosos als ulls de Déu». Segons ell «els
cristians estan cridats a assumir una dieta vegetariana com a pas previ per a
la realització d’uns cels nous i d’una terra nova» diu citant Isaïes 66, 22.
Per als seguidors de la teologia animal una de les grans equivocacions d’una
certa teologia ha estat el fet de bastir una teologia antropològica en lloc de
col·locar Crist al centre de les seves preocupacions; d’aquí se n’extreu la
conclusió que aquest antropocentrisme ha determinat la relació entre
l’home i els animals com si els humans poguessin disposar lliurement d’ells i fins i tot menjar-se’ls- sense tenir present que el cristià està cridat a servir
la creació, a ajudar les criatures més febles, a servir, no a explotar «perquè
Déu va crear tots els éssers vius i els estima i els vol salvar tots».
Altres propostes que Linzey fa a les esglésies poden resultar més discutibles,
com per exemple la creació d’un ministeri per a la reconciliació dels humans
amb els no-humans, o la producció de litúrgies animals (sic) però no es pot
pas negar ni l’originalitat ni la manca de fonaments d’aquesta teologia que
desconeixia i que vaig descobrir, fa uns dies, navegant per internet. Si trobo
cap llibre sobre el tema, no dubtaré a comprar-me’l... i a llegir-lo.
J. Lluís Paül

Deixant, però, de banda aquests i d’altres nombrosos exemples, els
veritables fonaments de la teologia animal els trobem a la Bíblia, tant a
l’Antic Testament on al llibre del Gènesi Déu ordena a Noè: «entra a l’arca
amb els teus fills, la teva dona (...) i fes-hi entrar també un mascle i una
femella de cada espècie que viu i respira a la terra perquè sobrevisqui amb
tu» (Gènesi 6, 18), com a Deuteronomi 25, 4: «No posis morrió al bou
mentre trilla» per no citar sinó dos casos. I també, i que quina manera, al
Nou Testament: «mireu l’anyell de Déu el qui treu el pecat del món»
exclama Joan referint-se a Jesús (Jo, 1, 29) o aquest altre verset que narra el
baptisme del Senyor «... i Jesús veié l’esperit de Déu que baixava com un
colom» (Ma. 3, 16).

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents, una setmana més, a les nostres oracions els germans que
tenen problemes de salut i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor
els acompanyi cap a una presta recuperació i que molt aviat puguem
retrobar-nos.

ASSEMBLEA
El proper diumenge 7 de març tindrem la nostra assemblea ordinària online. Si algun membre vol incloure un punt a l’ordre del dia ho pot fer fins el
14/02, presentant una petició per escrit firmada per al menys 10 membres
de la comunitat.

CISTELLA SOLIDÀRIA
Llet, formatge, margarina, cafè, bosses d'escombraries grans, sucre...
aquestes són les coses amb les que hem col·laborat aquesta setmana al
"Chiringuito". La nostra aportació allà s'ha convertit en essencial i bàsica.
Ells, com sempre, ens envien salutacions i tot l'agraïment. Gràcies, moltes
gràcies a Déu que ens permet ajudar i també moltes gràcies a tots/es els
que penseu en ells.

ESTUDI BÍBLIC
Tots els dijous, a les 19h, tindrem l’estudi bíblic a través de Zoom. L’enllaç
per a connectar-se serà:
https://us02web.zoom.us/j/87172103714?pwd=bzNoWjdLR1lHQ1cxYUl5eH
BpRD
Estem estudiant la Primera carta de Joan.

CANAL DE YOUTUBE
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina:
https://www.youtube.com/watch?v=Lj3Wd_vAgbI
Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

