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 INSPIRACIÓ  

Hem dit abans que els llibres de la Bíblia estaven inspirats: de fet, per això en diem Paraula de 

Déu, no pas perquè estiguin dictats per Ell com si tingués secretaris, sinó perquè els autors que 
van escriure’ls (tant humans com nosaltres) es van sentir tocats per Ell, i creiem que van ser 
instruments del que Ell volia comunicar a la humanitat.  

Però aleshores, per què els textos que escriuen avui els creients, també tocats per Déu, no són 
Paraula de Déu inclosa en la Bíblia? És una pregunta interessant. L’Església no diu pas que 
aquests textos moderns no siguin instrument de Déu per expressar-se avui, sinó que confirma i 

assegura que aquests 73 llibres es van inspirar en Déu i han alimentat la fe de milions de 

creients i comunitats al llarg dels segles, per això els venerem com a Paraula de Déu. A més, 
la majoria (sobretot en el Primer Testament) no són escrits per un sol autor, sinó per molts i al 
llarg de molts anys, i per això recullen un pòsit de saviesa i experiències molt significatiu durant 
nombroses generacions. 

Per últim, aquesta inspiració fa que la Paraula de 

Déu sigui VIVA: els textos que llegim a la Bíblia 
no són una antiguitat que desenterrem per 
recordar el nostre passat sinó que, com que vénen 
de Déu, també ens parlen avui dia en les nostres 
situacions. Per apropar-nos correctament a la 
Bíblia ens ajudarà pensar que no només mirem a 

través d’una finestra per veure què va passar en 
el temps bíblic, sinó que ens mirem en un mirall 
com som els éssers humans, i com és Déu avui (Déu i l’home són fonamentalment els mateixos 
aleshores i ara!). El nucli del missatge que comuniquen és vital i ens inspira avui les nostres 
decisions quotidianes. Per això és important llegir la Bíblia, compartir-la en grup, comprendre-
la, pregar amb ella.  

  


