
temps, penetraràs en la història, 
descobriràs com Déu parla en la 
història dels homes, entraràs en la 
història de la salvació i coneixeràs 
grans personatges que confien 
en Déu i accepten la missió que el 
Senyor els ha encomanat en aquesta 
bonica història d’amor entre Déu i la 
humanitat: Noè, Abraham, Sara, 
Isaac, Jacob, Josep, Moisès, reis, 
profetes, homes i dones del Poble 
de Déu, Joan Baptista, Maria i 
Josep, Jesús i els seus deixebles... 

Al llarg del teu recorregut apren-
dràs de l’amor i la saviesa de Déu, i 
coneixeràs Jesús, el seu Fill únic, el 
nostre amic, el teu amic, el qui és 
la llum del món, el camí, la veritat i 
la vida. Llegint les pàgines de la Bí-
blia descobriràs que Déu ha parlat i 
continua parlant als homes, dones, 
nens i nenes de totes les edats; des-
cobriràs com es comunica i es dóna 
a conèixer donant-nos el seu amor. 

Sense saber ben bé com, et conver-
tiràs en protagonista d’aquesta histò-
ria, que també anomenem història de 
la salvació i, com el petit Samuel, sen-
tiràs Déu que et crida i li diràs: «Par-
la, que el teu servent t’escolta» (1Sa 
3,10) i sentiràs Déu que et parla, que 
t’encomana una missió que només tu 
pots fer. I pregaràs amb les paraules 
del salm: «Guarda’m, Déu meu,en tu 
trobo refugi. Dic al Senyor: “Ets el meu 
Déu! Ningú com tu no em fa feliç”» 
(Sl 16,1-2). I llegiràs en l’evangeli que 
Jesús diu als seus deixebles: «Deixeu 
que els infants vinguin a mi. No els 
ho impediu, perquè el Regne de Déu 
és dels qui són com ells» (Mc 10,14), i 
convidaràs els teus amics i amigues 
a llegir la Bíblia, a conèixer Jesús i a 
seure sempre al seu costat.

M. de l’Esperança Amill

Els infants

Com llegir  
la Bíblia:

Fa molt, molt de temps, tant de 
temps que ompliríem més de cent 
baguls de rellotges i calendaris, van 
començar a escriure’s els primers lli-
bres de la biblioteca més fascinant de 
totes les que hi ha al món: la Bíblia.



La paraula Bíblia, és una paraula 
que ve de la llengua gre-

ga i en català vol dir “els 
llibres”. Per això, nosal-
tres, d’un conjunt de 
llibres ben endreçat i 

organitzat, en diem una 
biblioteca.

La Bíblia, 
aquesta biblio-

teca tan especial, 
va ser escrita al 
llarg d’uns dot-
ze segles en tres 
llengües anti-

gues: l’hebreu, 
l’arameu i el grec. 

Sí, sí, ho has sentit bé. Saps quants 
anys són dotze segles? Doncs, ben 
comptat, són mil dos-cents anys, el 
temps transcorregut entre els reis 
David i Salomó, reis del Poble d’Isra-
el (s. x aC) i les primeres comunitats 
cristianes, en els inicis de l’Església (s. 
ii dC). Els llibres que formen la Bíblia, 
els cristians també els anomenem 
Sagrades Escriptures, perquè consi-
derem que Déu ha inspirat els autors 
que els han escrit.

T’agraden les històries? Segur que 
sí! Doncs et convido a entrar junt 
amb mi en el món meravellós de la 
Bíblia, el Gran Llibre, les Sagrades 
Escriptures. Et convido a llegir la Bíblia, 
a iniciar un viatge a través dels seus 
escrits i a conèixer el seu principal 
protagonista: Déu. Perquè la Bíblia 
conté la història de Déu que, perquè 
ens estima, ens ha donat la vida, ens 
parla i ens escolta, ens ofereix la seva 
amistat per sempre, ens acompanya, 
ens ajuda i té cura de nosaltres i es 
dóna a conèixer a les persones. En 
la Bíblia hi llegim la gran història de 
l’amor immens de Déu envers tota la 
humanitat –les dones, els homes, les 
nenes i els nens de tots els temps i de 
tots els pobles de la terra– persones 
que eren i són com nosaltres, amb els 
mateixos sofriments, pors i neguits, 
amb les mateixes alegries i tristeses, 
amb els mateixos dubtes i esperances.

Començarem el nostre viatge 
obrint la primera pàgina i llegint el 
magnífic relat de la creació narrat en 
el llibre del Gènesi. Se’ns obriran les 
pàgines del llibre de la vida i contem-

plarem l’obra creada per Déu, i des-
cobrirem que: «El cel parla de la glò-
ria de Déu, l’estelada anuncia el que 
han fet les seves mans» (Sl 19,2). De 
vegades, potser et costarà entendre 
allò que llegeixes i, com l’eunuc del 
llibre dels Fets dels Apòstols, diràs: 
«I com puc entendre-ho, si ningú 
no m’hi ajuda?» No tanquis pas la 
Bíblia! Demana ajuda als pares, als 
avis, al mossèn, a la catequista, al 
mestre... 

Continua llegint i, de mica en 
mica, pas a pas, el viatge desvetllarà 
la teva curiositat, el camí et farà 
descobrir noves rutes, contemplaràs 
nous paisatges, coneixeràs altres 
cultures, descobriràs costums, 
rituals i maneres de viure diferents, 
t’endinsaràs en la màquina del 

Il·lustracions d’Ignasi Flores per al llibre Jonàs, vés a 
Nínive editat pel CPL amb la col·laboració de l’AB Cat.


