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Alberto de Mingo KaMinouchi, La
Biblia de principio a in. Una guía
de lectura para hoy, Salamanca:
Sígueme 2019. 444 pàg.
El professor Alberto de Mingo
acaba de publicar una obra que ens ha
merave-llat: és aquell llibre que tots els
professors pensem que un dia o altre
hauríem d’es-criure. Es tracta d’una
presentació de la Bíblia —des del
Gènesi fins a l’Apocalip-si— pensada
per a un públic no especia-litzat que té
com a objectiu fer despertar l’interès —
cultural i de fe— envers la Bí-blia i el
seu misteri.
Alberto de Mingo és un biblista expert
i un escriptor destre que capta
l’atenció del lector i el porta a fer una
gran excur-sió guiada pel món fascinant
de la Bíblia. És evident que sols vol que
ens fixem en els punts essencials de la
Gran Biblioteca, i ho fa de manera
admirable.
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Vegem la conclusió del volum:
Anomenem “fe” aquesta trobada, velada
però real, amb el Déu que es revelà als
autors del Gènesi com el Creador dels
cels i la terra, el Déu el rostre del qual
contemplem en les faccions humanes de
Jesús i la presència real del qual podem
experimentar en l’Esperit Sant. La fa cristiana no consisteix fonamentalment en
l’acceptació d’una sèrie de veritats, ni es
redueix als sentiments i a l’emotivitat de
l’experiència religiosa. Inclou tot això,
però és molt més, atès que es tracta d’acceptar una oferta concreta d’amistat per
part d’un Déu triplement personal, que
ens invita a participar en la seva aventura
amb els homes i les dones d’aquest món.
Ser cristià és trobar el nostre lloc en el relat de Déu.

Felicitem de cor el professor Alberto
de Mingo per aquest llibre que ens ajuda
a comprendre i a estimar el món fascinant de la Paraula de Déu.
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