Ordre de Culte Diumenge de Pentecosta 23-5-2021

EL BUTLLETÍ

Preludi musical
BWV 103 "Reconforteu-vos" J.S. Bach
Ària 5. Tenor
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 104, 24-34.35b
Himne: Cants de lloança
Lectures bíbliques:
Ezequiel 37, 1-14
Fets 2, 1-21
Himne: El cos, l’ànima meva (54 CG)
Música: Ira D. Sankey; Lletra: Antoni Almudèvar
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Joan 15, 26-27 – 16, 4b-15
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Clave ben temperat J:S. Bach
Preludi. Llibre 1. No 1
Resposta a la Paraula
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Interludi
Pregària
Anuncis
Himne: A vós, o Déu, donem l’honor (16 CG)
Música: dels corals luterans 1524; Lletra: Benjamí Planes
Benedicció
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Postludi
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès, David Melenchon, Enoc Navarro
Lectures: Esther Raduà
"This little light of mine".
Diaca: Anna Plantada i Marta Huch
Butlletí:
Rubén
Pallàs
h. D. Loes
arr
M. Hayes
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Reescriure la bíblia
Actualment està molt en boga la dieta vegana. Com tothom sap, es
tracta d’una dieta en la que s’elimina la ingesta de productes d’origen
animal. El veganisme va més enllà d’una dieta, perquè els seus fonaments no
es basen en aconseguir una dieta sana sinó que el veganisme rebutja utilitzar
els animals com una mercaderia. Per tant també rebutgen utilitzar
vestimenta, cosmètics, transport, experimentació, ajuda en el treball o
entreteniment. Els principals productes exclosos en la dieta vegana son: carn,
ous, mel, llet i els seus derivats. Pels experts en nutrició és una dieta que pot
provocar certes carències greus que cal prevenir amb suplements
alimentaris.
Però a diferència del vegetarianisme, el fonament del qual és una dieta
saludable per la persona, els fonaments del veganisme són ètics, ambientals,
de salut i humanitaris. Això no vol dir que tots els vegans adoptin tots els
arguments sinó que cadascú adopta els que creu adients a la seva
sensibilitat.
El problema ve quan en una reunió o celebració hi ha una persona
vegana. Molt sovint aquestes persones solen tenir una actitud molt
intransigent respecte a fer excepcions. En aquests casos obliguen als
amfitrions a trencar-se el cap per oferir un plat que respecti la dieta vegana o
fer dos tipus de menú. Aquesta actitud intransigent d’alguns vegans a fer
alguna excepció per no causar molèsties als altres, em recorda més a una
opció religiosa que a un compromís amb els fonaments de veganisme.
Sembla que si un dia mengen algun producte prohibit seran contaminats de
la mateixa manera que un jueu o un musulmà es contamina si menja porc.
En l’antic testament de la bíblia i en l’Alcorà s’especifica que menjar
porc està prohibit i el qui menja porc queda contaminat. Recordo que quan

era un nen i em quedava a dinar a l’escola, vaig veure un nen plorar perquè la
vigilant de menjador l’obligava a menjar el que hi havia al plat i el nen es negava
categòricament. El nen cridava desesperat que no podia menjar el que hi havia al
plat perquè era porc i ell era jueu. L’actitud de la vigilant va ser lamentable,
mancada de sensibilitat i del mínim de cultura que ha de tenir una persona.
El fet de no menjar porc és pel musulmà i el jueu una qüestió que no té
discussió. Vist ara amb els coneixements que tenim al segle XXI, el fet de prohibir
menjar porc era una mesura sanitària que tenia tot el sentit en el seu temps
perquè el porc és portador de moltes malalties i molt greus. Per tant, per evitar
malalties, tant en l’antic testament com en l’alcorà, la ingesta de porc estava
totalment prohibida. Ara bé, amb el controls sanitaris que hi ha actualment al
primer món, aquesta prohibició profilàctica ja no té sentit. Tindria molt més
sentit deixar de prohibir el porc i prohibir els aliments ultraprocessats que són
tan poc saludables. Caldria doncs reescriure la bíblia i prohibir els ultraprocessats
en lloc del porc.
Els temps canvien, el que ahir era una certesa avui és considerat un error. I
això també passa amb la religió. El que ahir era un dogma avui es qüestiona.
Però no sempre es vol veure així. De vegades es vol tenir una marcada tendència
a no veure que les coses canvien i que el que ahir era vigent, avui ja no ho és. I
així ens trobem amb comunitats que s’acosten a la bíblia amb la literalitat en la
que està escrita, i viuen en una religiositat bíblica que s’allunya de la realitat
actual.
Però hi ha també la tendència de reescriure la bíblia adaptant-la al nostre
pensament. És fàcil trobar textos aïllats que poden argumentar la nostra posició i
la nostra manera de pensar, però això seria manipular la bíblia. Això és reescriure
la bíblia perquè sostingui el meu argument.
Va ser Karl Barth que va dir que els teòlegs havien de llegir la bíblia però
també els diaris. I crec que tenia raó. No podem quedar-nos amb una bíblia
literal allunyada de la realitat, perquè el món evoluciona. Hem de saber llegir la
bíblia sota el prisma dels nous temps. Avui en dia hi ha moltes qüestions que no
es veuen de la mateixa manera que el que expressa la literalitat de la bíblia. I
això ens pot portar a confusió, inclús contrariar-nos. Però com podem llegir la
bíblia sense caure en el perill de reescriure la bíblia sota el nostre criteri? La
Bíblia, com llibre viu que és, cal llegir-la amb les ulleres de Crist. Aquesta és la
mesura que hem de tenir sempre present, cal llegir la bíblia sota les ulleres de
Crist i sota la perspectiva de realitat del món actual. Així sempre farem de la
Bíblia un llibre viu que ens donarà llum sobre temes d’ahir i d’avui tan
controvertits i que la Bíblia no esmenta.
Rubén Pallàs

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents 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.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
SOS!!!!! Aquesta setmana hem comprat, llet, formatge, margarina i cafè,
però, estem a zero!!!!! El Senyor sempre proveeix i estem segurs que seguirà
fent-ho, la necessitat és molta, i les cues a la porta del "Chiringuito" cada cop
son més llargues. No deixem de pregar per ells i preguem perquè aquesta
situació que pateix el barri del Raval en especial vagi millorant poc a poc

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00. Enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=PQztl2aVf6E
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

Agenda
-

El divendres 28 de maig, a les 19h, tindrem la reunió de pregària de la
EEC, de forma virtual, on pregarem pels malalts de totes les
comunitats, per totes les persones que han estat i estan a primera
línia en aquesta pandèmia.

-

La IEE ha convocat el seu sínode general, que serà del 29 d’octubre a
l’1 de novembre, de forma presencial, a Màlaga. Com sempre
l’església enviarà els seus dos representants, però si voleu participarhi i compartir aquest temps amb totes les esglésies de la IEE us
podeu inscriure de forma particular en la següent adreça:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAWL2_F85e5OtFqHTRFGnj32
6gE6IS4RQ7k3ER8w5kVyEQ/viewform.
Aquest any també s’ha convocat el sínode jove, en el que participaran els
joves de totes les comunitats de la IEE.

