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Guieiro
Cambian os tempos, pasan as modas e moitas das cuestións que
un día se deron por definitivamente extintas seguen aí.
A cuestión de Deus é, probablemente, o exemplo máis claro.
Anunciouse a próxima desaparición da relixión ante a xa acontecida «morte de Deus». Proclamouno profeticamente Nietzsche
no seu día –nese große Mittag do que falou Zarathustra– e unha
morea de voces sumáronse ao coro fúnebre do pranto posmoderno.
Ignoraban estes o que xa sabía Xenófanes de Colofón. Conta a
lenda que a moza Ino foi castigada pola deusa Hera por ter coidado de Dioniso. A muller de Zeus castigouna facéndolle perder
o sentido, de xeito que, collendo no colo o seu fillo Melicertes, a
humana Ino acabou tirándose ao mar. Os deuses olímpicos, por
compaixón, convertérona en Leucótea, deusa do mar. Segundo
refire Aristóteles no libro da Retórica, os habitantes de Elea preguntáronlle ao vello Xenófanes se debían ofrecerlle sacrificios e
cantarlle cantos fúnebres a Leucótea, a deusa branca. Xenófanes
deulles o seu parecer: «se a consideraban unha divindade, que
non lle entoasen cantos fúnebres; se un ser humano, que non lle
ofrecesen sacrificios»1. O divino nin morre nin pode morrer, pero
as inconsecuencias dos eleatas que combate Xenófanes están moi
lonxe de terse superado no noso tempo. Tamén de Deus se din
hoxe cousas que non proceden e tamén, no seu lugar, se divinizan
realidades que nin son nin poden ser divinas.
Da cuestión de Deus e da súa perenne actualidade quere ocuparse, xa que logo, este novo número 221 de Encrucillada. Jesús
Martínez Gordo ofrece unha reflexión persoal e teolóxica na que
indaga sobre as razóns que fan plausible a existencia de Deus.
María Pilar Wirtz achégase á cuestión de Deus desde unha perspectiva máis biográfica e vivencial atendendo maiormente a formas
prácticas de experimentar a presenza de Deus nos acontecementos
da vida.
1 Aristóteles, Retórica, 1400b 5, recollido tamén en H. Diels-W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, vol. 1, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1961, DK
21, A13 (153).
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Quen subscribe, Pedro Castelao, presenta unha reflexión teolóxica que afonda nalgúns prexuízos deleterios á hora de concibir a
relación de Deus e o mundo, sobre todo cando se pensa sobre a súa
presenza ou sobre a súa acción, ao tempo que propón, en positivo,
novas formas de pensar e vivir estas cuestións.
Desde a perspectiva da relixiosidade popular publicamos, tamén,
a achega de Javier Diéguez sobre Deus e desde un ángulo máis
espiritual sitúase a contribución de Emma Martínez Ocaña.
Unha reflexión fundada nos principios da bioética ofrécenola
Francisco Díaz-Fierros verbo de todo o acontecido neste último
ano de pandemia provocada pola COVID-19.
Na sección de documentos publicamos a reflexión anual da
Coordinadora de Crentes Galegos, así como a carta que o párroco
Javier Baeza lle envía ao Papa, pedindo a súa mediación para unha
pronta solución ao problema de pobreza enerxética na Cañada Real
de Madrid.
A rolda de Igrexa de Manolo Regal destaca, coma sempre,
diversos aspectos de moita actualidade que, porén, precisan unha
acaída reflexión, como, p. e., a recente reforma educativa ou a lei
de eutanasia recentemente aprobada no Congreso dos Deputados.
Algunhas recensións sobre libros recentes e os debuxos de Soedade Pite completan este número co que iniciamos 2021.
Pedro Castelao
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