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POSAR LA PARAULA DE DÉU AL CENTRE

Benvolguts diocesans:
Els cristians tenim la consciència que Déu s’ha inclinat davant l’home, l’ha tractat com a un amic i li ha
parlat. Aquestes afirmacions -que estem acostumats a sentir- són en realitat sorprenents. Déu ha
parlat! Ho ha fet mitjançant uns mediadors, que foren parcials a l’antiga aliança i que arriben a la
seva plenitud en Jesucrist. Ho diu molt bé el començament de la carta als Hebreus: “en moltes
ocasions i de moltes maneres Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes, però ara,
en aquests dies, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill”. La Sagrada Escriptura és memòria
d’aquesta Paraula que Déu ha pronunciat. Déu parlà amb paraules humanes i contínua parlant als
homes.
Nosaltres això ho sabem molt bé, però a vegades fa la impressió de què no ens ho acabem de creure.
Deim que Déu ha parlat, però no prestem molta atenció a la seva paraula; deim que la Bíblia conté la
Paraula de Déu, però la llegim poc (així i tot no és estrany que ocupi un lloc en les nostres
prestatgeries). Per això és bo recordar-nos la importància que l’Escriptura Santa té. Ella hauria
d’ocupar el centre de la nostra vida i de la vida de l’Església.
En primer lloc hauria d’estar al centre de la vida de cada cristià. Per això és necessari llegir-la cada dia
i fer-ho sense pressa, reposadament. Déu parla cada dia el cristià mitjançant l’Escriptura. Es tracta de
fer una lectura orant de la Bíblia. Per això l’Església recomana el mètode de la lectio divina, amb el
qual ens anem preguntant què diu el text (lectio), què ens diu a nosaltres (meditatio), com responem
a això (oratio) i quina conversió de ment, cor i vida ens demana el Senyor (contemplatio). Aquesta
lectura de l’Escriptura culmina quan ens mou a lliurar-nos als altres (actio).
Tanmateix l’Escriptura també ha d’estar al centre de la vida de les nostres parròquies i de cada
comunitat cristiana. Hauríem de cuidar molt la seva lectura en la litúrgia de la comunitat, perquè Crist
es fa present en ella i així es dirigeix a nosaltres. I hauríem de tenir-la present en cada reunió i en
cada acció pastoral, com a inspiració de tota la vida de la nostra parròquia. Sant Jeroni, un gran
enamorat de la Paraula de Déu, es demanava: “Com es podria viure sense la ciència de les
Escriptures, mitjançant les quals s’aprèn a conèixer al mateix Crist, que és la vida dels creients?”
(Epístola 133, 13)
A la nostra Diòcesi de Menorca, seguint la recomanació del Papa Francesc (a la carta Misericordia et
misera, núm. 7), dedicarem un diumenge a l’any - que serà el tercer d’Advent- a renovar el nostre
compromís en pro de la difusió, coneixement i aprofundiment de la Sagrada Escriptura, amb la
finalitat de què la Paraula de Déu sigui celebrada, coneguda i difosa cada vegada més. Aquest
Diumenge de la Paraula ens ajudarà també a preparar millor la propera celebració del Nadal, temps
en què commemoram que la Paraula es va fer carn.
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