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NO ÉS FÀCIL ENTENDRE LA BÍBLIA
1.
Molts textos de la Bíblia ens sobrepassen. Se’ns fa difícil d’interpretar-los, sobretot
perquè no sempre van a una mateixa direcció; fins i tot semblen contraposats. I això passa tant
en els llibres més antics com en els posteriors. I, en general, l’Antic Testament queda superat
pel Nou Testament, encara que per a interpretar molts dels textos del Nou Testament cal
conèixer a fons els de l’Antic.
2.
Des del punt de vista científic, en la Bíblia hi ha inexactituds, exageracions,
contradiccions. Això és així! Anys enrere, a finals dels anys 50, es va escriure un llibre titulat
“Y la Biblia tenía razón”. L’autor era un periodista alemany, de nom Werner Keller, el qual, rere
les descobertes arqueològiques que en aquella època es duien a terme en llocs geogràfics citats
per la Bíblia, s’esforçava a fer lligar les coses i presentar com a certs molts dels punts discutits
fins aleshores. Tanmateix, jo penso que, malgrat la seva bona fe, els seus punts de vista també
eren més que discutibles.
3.
Per tal de fer una lectura adequada de la Bíblia, cal tenir presents tota una sèrie
d’aspectes que poden ajudar a moure’ns dins la complexitat d’aquests textos:
a) La “Bíblia” no és un sol llibre, sinó tota una biblioteca que ha anat sorgint en el decurs
de dotze segles: des del segle desè abans de Crist fins al segle segon després de Crist. Cada
llibre pot ésser vist com expressió de la fe del poble d’Israel (Antic Testament) o de l’Església
cristiana en els seus inicis (Nou Testament). L’Església catòlica comptabilitza 72 llibres en la
Bíblia. Per tant, els escriptors són molts, i
cada un amb un estil i amb unes finalitats
molt concretes.
b) Encara que se sol afirmar que els
llibres de la Bíblia han estat “inspirats”
per Déu, això no vol pas dir que hagin
estat “dictats” per Ell. A més, en els
llibres de la Bíblia no solament hi ha
intervingut una “inspiració” de Déu i una
sola mà redactora, sinó que al darrere hi
ha hagut el suport o el sedàs d’una
comunitat creient. Sovint els escriptors no
fan més que recollir la tradició de les
respectives comunitats, de manera que la
Bíblia –i els seus llibres- resulta ser una
gran obra de col·laboració comunitària.

c) La Bíblia és un conjunt de llibres bàsicament “religiosos”, en el sentit que volen
transmetre un missatge relacionat amb Déu com a Salvador. La Bíblia no és un llibre de
ciències exactes, ni tan sols de ciència “històrica” segons els criteris moderns.
d) Per a la comunitat cristiana, Jesucrist en persona és la clau d’interpretació de tota la
Sagrada Escriptura. Els cristians afirmem que Déu ha parlat i parla a la humanitat d’una
manera nova, per mitjà dels fets i de les paraules de Jesús, el Fill estimat, que és la Paraula
encarnada.
4.
Jesucrist no ha deixat escrits. Però la Comunitat, que ell va iniciar, sí que va tenir interès
de transmetre el seu missatge a través d’escrits de diferents estils, com són els evangelis, les
cartes o bé utilitzant el gènere literari apocalíptic. Certament, Jesús va prometre que “l’Esperit
Sant que el Pare enviarà en nom meu us farà recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà entendre” (Joan
14, 26). La qüestió que es planteja és la següent: La intel·lecció o interpretació de la Sagrada
Escriptura, ¿pot ésser una cosa individual, de cada persona “il·luminada” per l’Esperit Sant, o
bé es necessita la Comunitat per a discernir amb garantia el sentit dels textos sagrats? Jo
personalment aniria molt perdut a l’hora d’interpretar certs textos, si no ho fes portat de la mà
de la Comunitat; i no sols de la mà de l’Església jeràrquica sinó també de certs cristians
“carismàtics” i reconeguts, com sant Francesc d’Assís o santa Teresa de Calcuta, que han
interpretat vitalment l’Evangeli per a si mateixos i també per a ajut dels altres. Deia sant
Agustí: “Jo no creuria en l’Evangeli, si abans no cregués en l’Església”.
5.
És important l’estudi personal dels textos bíblics, però també és important meditar-los en
l’àmbit de la Litúrgia o de la pregària comunitària. L’Església sempre ha dit “lex orandi, lex
credendi”, és a dir, que la forma de pregar manifesta el contingut de la fe. Seria molt pobre o
empobridor l’estudi teòric de la Bíblia i també dels Dogmes o Doctrina, si això no em portés a
assimilar-ho i expressar-ho en pregària. En la meva joventut, seguint la tradició dels Caputxins,
en iniciar al matí les classes de teologia recitàvem la següent pregària de sabor bonaventurià:
“Senyor, concedeix-me que a través d’aquesta lliçó jo pugui estimar-te tant com conèixer-te, ja que no
vull conèixer-te sinó amb el fi d’estimar-te, Senyor Déu, Creador meu. Amén”.
Mateu Sanclimens

CONVENT DE POMPEIA

(Diagonal, 450, tel. 93 416 18 12)

Horari de Porteria:
De dilluns a dissabte:
De 9h a 13h, i de 16h a 19:30h.
Diumenges i festes de precepte:
De 10h a 13h.
El nostre Santuari resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 6:30h a 13h, i de 18h a 20h.
Dissabtes: De 8h a 9h, i de 18:30h a 20h.
Diumenges: De 10h a 13:30h, i de 18:30h a 20h.
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners): A les 7h, a les 8h i a les 19h.
Dissabtes i dies de festa només civil:
A les 8:30h i 19h.
Diumenges i festes de precepte:
A les 10:30h, 12:30h i 19h.
AGENDA DEL MES DE JUNY:
Dia 8, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis)
CATEQUESI D’ADULTS: Santa Teresa de Lisieux, per Fra Lluís-Àngel Arrom.
Dia 10 i 11, Cap de setmana: RECÉS A SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE
A càrrec de Fra Josep Manuel Vallejo.
Per a més informació i inscripcions: conselldelaics@caputxins.cat
Dia 16 i 17, divendres i dissabte: JORNADES D’ESTUDIS FRANCISCANS
Facultat de Teologia (divendres), Carrer Diputació, 231
Monestir de Pedralbes (dissabte al matí)
Temàtica: Companys de sant Francesc, vg. programa a la pàgina següent– Entrada lliure
Dia 22, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 1bis)
Presentació del llibre Oficis de convent – El dia a dia dels frares no clergues
De l’editorial Mediterrània, dintre la col·lecció “A la caputxina”
Al llarg de la història, els oficis conventuals dels caputxins han estat en mans dels frares llecs, és a dir,
germans no clergues que desenvolupen la seva vida als convents i en fraternitat amb els germans
clergues. Persones no sempre prou conegudes fora de l’àmbit conventual, però que han tingut un paper
fonamental en el desenvolupament de la vida quotidiana dels convents de portes endins. Hug Llàcer,
autor del llibre, ha investigat el tema i ha recollit imatges, documentació i testimonis de frares de
diversos convents per aprofundir en la història i la memòria d’aquests oficis. I és a través dels ulls dels
germans que els han exercit, del seu testimoniatge, les seves vivències i els seus records, que el lector
s’endinsarà en la quotidianitat de la vida conventual passada i actual. Oficis com el de porter, almoiner,
cuiner, hortolà, fabriquer, refitoler o saurí, que o bé han desaparegut o que, en l’actualitat, sovint
recauen en mans de personal de fora. Rememorar-los permet, doncs, recuperar un llegat humà
imprescindible en la història de l’orde dels caputxins.

Dia 30, divendres: A les 20h: Pregària contemplativa, amb cants de Taizé,
a la Cripta. (Entrant per la porta esquerra de l’església)

CONVENT DE L’AJUDA

(Carrer de Sant Pere Més Baix, tel. 93 319 00 87)
El nostre Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda
resta obert:
Dies feiners (de dilluns a divendres):
De 8:30h a 13h, i de 17h a19:30h.
Dissabtes:
De 8:30h a 13h i de 19:30h a les 20:30h.
Diumenges:
De les 9h a les 13h, i de les 19:30h a les 20:30h.
Horari de Porteria:
De dilluns a divendres (feiners):
De 10h a 13h, i de 17h a 19:30h.
Dissabtes:
De 10h a 13h.
Horari de Misses:
De dilluns a divendres (feiners): A les 9h.
Dissabtes i vigílies de festes de precepte: A les 9h i a les
20h.
Diumenges i festes de precepte: A les 9:30, 12h i 20h.
Els dissabtes, al final de la Missa de 9h: Pregàries i Goigs.
Per a casos familiars particulars, es pot demanar una Missa a
les 20h.

AGENDA DEL MES DE MARÇ:
Dia 3, dimarts: Grup d’oració “P. Pio de Pietrelcina”, a les 18:30
Dia 13, dimarts: FESTA DE SANT ANTONI DE PÀDUA
Misses, a les 9 del matí i a les 8 del vespre
En les dues misses es farà Benedicció i Repartiment de panets
Dia 16 i 17, divendres i dissabte: JORNADES D’ESTUDIS FRANCISCANS
A la Facultat de Teologia (divendres), Carrer Diputació, 231
Al Monestir de Pedralbes (dissabte al matí)
Temàtica: Companys de sant Francesc – Entrada lliure
Programa:
Divendres:

A les 10: Pregària i Presentació
A les 10:30: Companys de sant Francesc, per Eduard Rey
A les 12: Franciscanisme en terres de l’Islam, per Pilar Serrano
A les 16:30: Santa Joana, gran mestra franciscana, per M. Victòria Triviño
A les 18: La vocació franciscana de sant Miximilià M.Kolbe, G. Fernández

Dissabte:

A les 10: Fra Elies de Cortona, per Valentín Redondo
A les 12: Segona part del tema

