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EL TEXT
Què és la Bíblia? La Bíblia no és un llibre, sinó una
recopilació de llibres que creiem inspirats per Déu,
ben diferents entre ells. De fet, ve de la paraula grega
βιβλία, que vol dir “llibres”. A vegades s’ha comparat
a les veus d’un judici: normalment en un judici parlen
testimonis diversos i sobre molts temes, tots per
defensar una causa. També els llibres de la Bíblia
tenen això en comú: és un concert de veus d’homes i
dones de tots els temps que testimonien la seva fe en Déu, que els creà i els acompanya en les
seves peripècies. Aquestes veus, de persones tocades per Déu, defensen canviar la pròpia vida
per seguir la veu de l’Esperit de Déu enlloc de tancar-nos en l’egoisme i el pecat.
La Bíblia Catòlica té 73 llibres en total, distribuïts en 2 testaments: el Primer Testament
(sovint anomenat Antic Testament) conté 46 llibres, i el Segon Testament (sovint anomenat
Nou Testament) en conté 27. Les paraules Antic i Nou poden fer-nos pensar que el primer està
obsolet, i és substituït pel segon. L’Església Catòlica, en canvi, reconeix que tots són Paraula
de Déu inspirada, perquè tots ells aporten un tresor als creients. El Primer Testament inclou els
testimonis de fe del poble d’Israel abans de Jesús de Natzaret, i el Segon Testament inclou els
testimonis de fe que acullen Jesús de Natzaret com el Messies i Fill de Déu que revela totalment
Déu Pare.
Potser podeu pensar que es fa difícil creure que alguns textos, que descriuen amb fruïció la mort
de pobles sencers o les desgràcies als enemics, puguin ser inspirats per Déu, paraula de Déu. És
important tenir en compte que, a més de ser paraula de Déu, la Bíblia és autèntica paraula
humana: «tot el que es rep, es rep segons la manera de ser del recipient» (S. Tomàs). Això vol
dir que Déu es va revelant d’acord amb la capacitat que tenen els homes i dones de
comprendre’l. Per això, la revelació de Déu és progressiva i el que està inspirat és el
conjunt, no un text aïllat, evitant així que siguem fonamentalistes: «un text fora del seu context
no és més que un pretext».

