El Papa explica la diferència entre la Bíblia i els llibres d'Història
29/05/2019 - ACiprensa

El papa Francesc ha explicat quina és la diferència entre la Bíblia i els llibres d'Història: Encara que igual que en els llibres
d'Història, la Bíblia conté paraules i històries humanes, "les paraules de la Bíblia estan preses de l'Esperit Sant, el qual dóna
una força molt gran, una força diferent que ajuda a que aquesta Paraula sigui llavor de santedat, llavor de vida".

Després de reflexionar sobre el Pare Nostre en les seves últimes catequesi, el Sant Pare ha iniciat, aquest dimecres 29 de
maig, durant l'Audiència General celebrada a la Plaça de Sant Pere, un nou cicle de catequesi sobre el Llibre dels Fets dels
Apòstols.
"Aquest llibre bíblic escrit per Sant Lluc evangelista", explica el Pontífex, "ens parla del viatge de l'Evangeli en el món i ens
mostra la meravellosa unió entre la Paraula de Déu i l'Esperit Sant que inaugura el temps de l'evangelització. Els protagonistes
dels Fets són una parella vivaç i eficaç: la Paraula de Déu i l'Esperit Sant".
El papa Francesc va assenyalar que "la Paraula de Déu corre, és dinàmica, irriga tot terreny sobre el que cau. I quina és la
seva força? Sant Lluc ens diu que la paraula humana es torna eficaç no gràcies a la retòrica, que és l'art de parlar bé, sinó
gràcies a l'Esperit Sant, que és la dinàmica de Déu, la seva força, que té el poder de purificar la paraula, de fer-la portadora de
vida".
"Quan l'Esperit visita la paraula humana, ella es converteix en dinàmica, com 'dinamita', capaç d'encendre els cors i de fer
saltar esquemes, resistències i murs de divisió, obrint noves vies i ampliant els confins del poble de Déu", subratllat.
L'Esperit "és aquell que dóna sonoritat vibrant a la nostra paraula humana tan fràgil, capaç de mentir i de sostreure a la seva
responsabilitat".
De fet, "el baptisme en l'Esperit Sant és l'experiència que ens permet entrar en una comunió personal amb Déu i de participar
en la seva voluntat salvífica universal, obtenint el dot de la parresia, és a dir, la capacitat de pronunciar una paraula de fill de
Déu: neta, lliure, eficaç, plena d'amor per Crist i pels germans ".
En la seva catequesi, el papa Francesc també ha ressaltat que "el Ressuscitat convida els seus a no viure amb ànsia el
present, sinó a establir una aliança amb el temps, saber esperar el desenllaç d'una història sagrada que no s'ha interromput,
sinó que avança, sabent com esperar els passos de Déu, Senyor del temps i de l'espai ".
El Papa va finalitzar la seva catequesi demanant al Senyor "que ens doni la paciència per esperar els seus passos, de no
tractar de 'fabricar' la seva obra i de romandre dòcils resant, invocant l'Esperit i cultivant l'art de la comunió eclesial".
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