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(La Setmana de la Bíblia en temps de pandèmia) 
 
Agustí Borrell 
La Paraula sempre és a prop nostre 
 

La Setmana de la Bíblia, aquesta bella iniciativa que ens recorda el gran do que és 
la Paraula de Déu, arriba enguany mentre experimentem amb tota la humanitat el flagell 
del coronavirus, que ens obliga a modificar tants aspectes del nostre estil de vida i de les 
nostres relacions socials. Podem suportar aquest temps com una desgràcia, que ho és, 
però també el podem assumir com una oportunitat i treure profit dels inevitables efectes 
col·laterals de la pandèmia. Per a molta gent la nova situació comporta una reducció de 
compromisos i desplaçaments, i per tant suposa disposar de més temps per estar a casa i 
per destinar-lo a altres ocupacions. 

La pandèmia pot ser una oportunitat també en relació amb la Bíblia. En aquest 
àmbit, com en tants d’altres, els recursos ara són uns altres, però certament que no 
manquen. Si no podem anar a grups d’estudi o de meditació de la Bíblia ni assistir a cursos 
bíblics o a xerrades de formació, sí que podem prendre de nou a les mans la Bíblia que 
tenim a casa, cercar materials a Internet (que n’hi ha molts de fiables), cursos online, etc. 
Serà particularment enriquidor fer l’experiència de llegir i comentar la Bíblia en família 
i amb les persones més properes. 
 Tant de bo que la pandèmia s’acabi, tots ho desitgem. Mentrestant, no podem 
resignar-nos, ni abaixar els braços. Es tracta de continuar vivint amb l’esperit de fe i de 
fraternitat que ha de caracteritzar sempre l’existència dels creients. En aquest context, la 
Bíblia ens pot oferir múltiples exemples de respostes fermes i serenes a situacions de forta 
dificultat: per exemple, Job manté inalterable la confiança en Déu fins i tot quan ho perd 
tot (Jb 1,21), Jeremies exhorta els exiliats a integrar-se a la ciutat on han estat deportats 
(Jr 29), l’apòstol Pau se sent sempre fort per la seva unió amb Crist, i arriba a dir: “Fins i 
tot en les tribulacions trobem motiu de gloriar-nos, perquè sabem que la tribulació 
engendra paciència; la paciència, virtut provada; la virtut provada, esperança. (Rm 5,3-
4). 
 Que la Setmana de la Bíblia ens estimuli a descobrir en la Paraula la llum i la força 
en aquests temps nous i estranys. La millor manera de respondre a la situació en què ens 
trobem és tenir el cor atent a Déu, que ens parla per mitjà de la Paraula. I la Paraula sempre 
la tenim a l’abast, no és mai lluny de nosaltres: “La paraula és molt a prop teu; la tens als 
llavis, la tens al cor, perquè puguis complir-la” (Dt 30,14). 
 


