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La Setmana de la Bíblia en temps de pandèmia 

I sortiren a navegar pel llac de Galilea, i després d’haver recollit tants peixos com hi 

cabien a la barca, se’ls va fer fosc i les aigües profundes del llac començaren a moure la barca 

més i més fins que tingueren por. Buscaven Jesús, el seu mestre, però no hi era, tot i que havia 

compartit amb ells aquell dia de pesca. Tenien por perquè l’aigua balancejava bruscament la 

seva petita barca i el seu mestre no hi era. S’angoixaren perquè no veien res, i començava una 

tempesta de llamps i trons que els recordava les històries vora el llac, cosint les xarxes, quan 

els vells explicaven que fàcilment un es pot ofegar en aquell llac d’aparença pacífica... I de 

sobte, veieren una ombra, un fantasma que veia cap a ells, caminant sobre les aigües... i 

començaren a tremolar, a cridar, a amagar-se darrera les xarxes carregades de peix... fins que 

sentiren com Jesús els cridava a cadascun pel seu nom, Pere, Jaume, Felip, Joan, Andreu... i els 

deia que no tinguessin por, que ell era allí per ajudar-los, perquè els estimava i no els deixaria 

mai sols. 

La situació de pandèmia que vivim ens posa davant la pròpia feblesa, davant la pròpia 

malaltia, la pròpia mort en solitud. La fragilitat de la nostra vida esdevé tangible, gairebé, i és 

aleshores que la por, l’angoixa i la incertesa poden fer trontollar les poques certeses que havíem 

anat dipositant al fons del nostre cor. Com els deixebles a la barca, davant del que resulta 

inesperat i incontrolable, ens deixem portar per l’angoixa i la por.  

Escoltar i llegir les paraules de Jesús i de tots els qui el van precedir en els camins de 

recerca de la veritat cap a Déu pot ajudar-nos a capgirar el que estem vivint. A la Bíblia es 

recullen les experiències del poble d’Israel amb el Senyor, que és un Déu compassiu i benigne, 

lent per al càstig i fidel en l’amor (Ex 34,6). El crit d’esperança de Jesús en situacions difícils 

(cf. Mc 5,35; 6,50) encoratjant-nos a seguir confiant sense defallir, pot fer de la nostra 

vulnerabilitat un bé. Recolzar-nos en Ell pot alliberar-nos de pors i angoixes (Sl 34,5; 56,4). 

Prendre consciència del dolor dels qui pateixen en solitud la fam i la desesperació de la pobresa 

propiciada per la pandèmia, ha de fer-nos sortir del jo per anar al nosaltres de la solidaritat i del 

compromís amb el Crucificat. 

La setmana de la Bíblia és un recordatori, un pòsit en l’agenda, per tornar a una lectura 

pausada del text bíblic, per assaborir l’experiència d’aquells que ens han precedit en el camí de 

la fe en Jesús de Natzaret.                  


