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a) Breu mirada als llibres de l’Antic Testament 
 
 

I – La Llei  (Torah) o Pentateuc 
II – Els profetes 

a)- Profetes anteriors 
b)- Profetes posteriors 

III - Escrits 
• Els Salms. 
• Els Proverbis 
• Altres relats pedagògics 
• Altres relats de tipus històric 

 
 
I – La Llei  (Torah) o Pentateuc 
 
• Cinc llibres: Gènesi, Èxode, Levític, Nombres i Deuteronomi (d’aquí el nom grec de 

Pentateuc). 
• Atribuïts a Moisès, però la seva redacció de fet va durar segles. Serà després de l’exili a 

Babilònia quan els llibres de la Llei prenen la seva actual forma (llegiu Ne 8,1-12)  
• Constitueixen el “document d’identitat d’Israel”, que recull les antigues tradicions orals i 

escrites sobre els Patriarques i l’Èxode, però reinterpretades i aprofundides a partir de 
l’experiència dura de l’exili i l’ensenyament dels grans profetes.  

• El conjunt es presenta com les “instruccions” que Moisès dóna  al seu poble abans 
d’entrar a la terra promesa. Perquè de fet la Llei serà la gran norma sobre com ha de 
viure Israel en tornar a la seva terra (després de l’exili). La Llei serà així el centre de la 
vida d’Israel (passant per davant del Rei i del mateix Temple) 

• El llibre del Gènesi és la “prehistòria” d’Israel. La primera part (cap. 1-11) és una 
composició feta a base de mites i llegendes d’origen molt divers, algunes d’elles 
aprofitades d’altres pobles de l’antiguitat (el diluvi, etc.) però que es  transformen 
profundament per a presentar la fe d’Israel: la seva imatge de Déu, de l’origen del món, 
del problema del mal, el sentit de la diversitat de cultures, i el lloc que pertoca als 
d’Israel enmig de tot això. La segona part del llibre (cap. 12-50) és un recull 
d’antigues tradicions orals de les diverses tribus sobre els seus orígens (els 
patriarques) que s’ajunten en un gran relat de família. Totes les tribus se senten així 
germanes en la figura dels dotze fills de Jacob, i descendents d’Abraham, el seu pare en 
la fe, i per tant hereus de la seva promesa. 

• L’Èxode es el relat de la veritable “fundació” d’Israel. L’alliberament d’Egipte, l’Aliança i 
el camí pel desert cap a la terra promesa, sota el guiatge de Moisès, són la “gran” 
experiència de Déu per a aquell poble. En realitat no totes les tribus d’Israel van viure 
l’Èxode, però totes acabaran tenint l’Èxode com la gran referència de la seva història, el 
temps que hauran de recordar una vegada i una altra per tal de tornar a situar-se en el 
camí de l’Aliança. La festa de la Pasqua esdevindrà el gran memorial de l’Èxode que es 
va transmetent de pares a fills. 

• Levític i Nombres són llibres una mica feixucs: recullen detalladíssimes prescripcions 
sobre el sacerdoci i els levites, el culte, les ofrenes, les festes, les normes sobre la puresa 
ritual, etc., tot i que també s’hi troben alguns episodis narratius sobre el temps del desert 
amb el lema sempre constant de la desobediència del poble, que no es refia encara del 
Déu que els ha tret d’Egipte.  

• El Deuteronomi (o “Segona Llei”) és una relectura dels manaments i preceptes d’Israel, 
feta al regne del Nord, gràcies a l’influx dels grans profetes. Presenta l’estil de viure que 
ha de caracteritzar a aquell poble alliberat de l’esclavatge del faraó. Un poble que ja no 
és d’esclaus, sinó un poble de germans, on ningú esclavitzi a ningú, i que viu en una 
terra que és un do de Déu i que ells han d’administrar amb justícia, amb especial atenció 
pels més necessitats. El primer “nucli” d’aquest llibre (després va anar creixent) va 
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arribar a Jerusalem quan va caure el Regne del Nord, i després de restar un temps 
oblidat, quan va ser trobat en el Temple va provocar una veritable “revolució” religiosa (2 
Re 22, 3-13). És un llibre de lectura obligada pel qui vulgui comprendre l’esperit de fons 
de l’Antic Testament. 

    
II – Els profetes 
 
La Biblia hebrea distingeix entre llibres dels “profetes anteriors” i  dels “profetes posteriors”. 
Són dos menes de llibres força diferents. Per això moltes traduccions de la Bíblia, que 
segueixen l’ordre de la Bíblia grega, han parlat normalment de “llibres històrics” i llibres 
pròpiament “profètics”. 
 
a) Profetes anteriors 
• Són els llibres de Josuè, Jutges, 1er i 2on de Samuel, 1er i 2on dels Reis. 
• Es tracta de llibres més aviat narratius, que parlen del temps de l’entrada a la terra 

promesa i la seva conquesta, al que segueix l’època dels jutges, per arribar al temps de 
la monarquia, amb Saül, i després la disnastia de David. Es narra també la divisió a la 
mort de Salomó entre un regne al Nord (Israel) i un altre al Sud (Judà), i la caiguda 
posterior d’aquest dos regnes. Primer el del Nord davant dels assiris, el 721 a.C. i 
finalment també el del Sud davant Babilònia el 587 a. C. S’acaba així l’època dels Reis i 
arriba el temps de l’exili. D’aquesta manera conclou l’etapa que relaten aquests llibres. 

• La seva composició és una història llarga. Possiblement recullen dades de cròniques de 
palau que sabem existien en temps de Salomó, però que s’han perdut. Però serà segles 
més tard, en tems del rei Josies, al regne del Sud, que es dóna la “revolució religiosa” 
de què hem parlat abans, quan el 622 es troba al Temple el llibre del Deuteronomi. 
Josies impulsa una gran activitat literària per tal de recollir les tradicions d’Israel i 
escriure una història a la llum de l’esperit del Deuteronomi. És el que s’ha anomenat la 
“història deuteronomista”, que anirà donant forma a tots aquests llibres. Però encara 
acabaran de ser retocats i completats després de l’exili a Babilònia. 

• En aquest llibres apareixen ja alguns dels primers profetes d’Israel. No encara com 
autors de llibres propis, tot i que tinguem els llibres de Samuel, que són en realitat part 
de la crònica deuteronomista, no llibres d’un profeta com els que coneixem dels profetes 
posteriors. 

• Samuel és de fet el personatge que marca un canvi d’època, una nova organització en 
el poble d’Israel. El pas del temps dels Jutges al temps de la monarquia. Samuel en 
principi sembla tenir el paper d’un jutge, algú amb autoritat reconeguda per les diverses 
tribus d’Israel (que eren autònomes) per a prendre el lideratge en cas de necessitat 
(guerres, conflictes interns, etc.). En temps de Samuel, Israel voldrà canviar a un sistema 
monàrquic, com els pobles veïns (1Sa 8). Samuel ha d’accedir i a partir d’aquest moment 
prendrà un paper exclusivament de profeta, de líder espiritual que servirà de contrapunt 
al poder perillosament arbitrari dels reis, de l’autoritat civil. I el mateix faran després d’ell 
altres profetes que trobem en aquests llibres: Natan, Gad, Xemaià, Ahià i altres “homes 
de Déu”, però sobretot Elies i el seu deixeble Eliseu, que representen ja el model dels 
grans profetes d’Israel.     

 
b) Profetes posteriors 
• bé llibres dels profetes “autors”, com s’ha dit de vegades. Són llibres que tenen un nom 

de profeta i que es troben ordenats en la Bíblia, no per l’ordre cronològic, sinó 
simplement per l’extensió del llibre. Fins i tot ha estat habitual parlar de “profetes 
majors” (els que trobem en primer lloc, amb obres força extenses) i “profetes menors” 
(els dels llibres més breus). 

• Aquest llibres s’entenen com “obra” d’un profeta. Però això no vol dir que els llibres, tal 
com els tenim, els hagi escrit aquest profeta. Vol dir en canvi que recull l’ensenyament 
d’aquest profeta, els seus oracles, les seves denúncies, tot això emmarcat amb alguns 
detalls “biogràfics” de la vida del profeta, especialment algun relat que ens parli de la 
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seva vocació, de la crida que el Senyor li va fer, i també sovint escenes de les dificultats 
que passa el profeta davant la persecució o el rebuig que pateixen. 

• Tot això és recollit i posat per escrit, no pel mateix profeta, sinó per la seva “escola 
profètica”. Sabem que els grans profetes van crear escola, tenien deixebles (com Elies 
pren per deixeble Eliseu), que conserven els ensenyaments del seu mestre i que amb el 
temps els van plasmant per escrit, juntament amb una presentació de la seva vida (de 
manera semblant a com van fer els cristians en composar els evangelis per mostrar la 
vida de Jesús i el seu ensenyament). 

• Sovint s’ha entès el profeta com algú que prediu el futur, i la profecia com un anunci del 
que ha de passar.  No és aquest el paper del veritables profetes a Israel. I fins i tots ells 
mateixos es desvinculaven d’altres que en el seu temps feien aquest paper. Profetes 
“professionals” o grups de profetes de la cort. que estaven al servei del reis (d’Israel i 
també d’altres llocs) i a base de diversos ritus i en estats d’èxtasi vaticinaven el futur, 
davant una campanya militar, etc. I, òbviament, acostumaven a vaticinar allò que al rei li 
agradava escoltar, perquè era el qui els mantenia...Per això Amós dirà quan li pregunten 
que ell no és profeta ni forma part de cap grup de profetes (Am 7, 14). Vol dir que no és 
d’aquesta mena de profetes. El profeta del Déu d’Israel és una altra cosa. 

• El veritable profeta és una veu crítica, una veu de denuncia que parla en favor de la 
justícia. I que parla durament contra aquells que tenien la obligació de fer justícia i no ho 
feien: els reis, els poderosos. Per això és una veu incòmoda, a la que sovint voldran fer 
callar. Amb el temps arribaran a ser valorats i reverenciats, però mentre vivien no ho van 
tenir fàcil. Llegiu la duríssima acusació de Jesús contra la gent “religiosa” del seu temps a 
Mt 23,29-32. 

• El profeta és abans que res un creient, tocat per la paraula del Déu d’Israel. Els 
relats de vocació i crida del profeta, que es troben a l’inici de diversos llibres profètics, 
son relats simbòlics per presentar això tant difícil d’explicar: l’experiència de Déu que ha 
tingut aquella persona, que no és l’experiència d’un únic moment “màgic” sinó de tota 
una vida, i que és el que el mourà i li donarà forces al llarg de tota la seva missió 
profètica. 

• Els profetes són l’enllaç amb el “Déu dels pares”, el Déu que els va treure d’Egipte, en 
un temps en que molta gent a Israel, en la nova vida sedentària i agrícola que duien, es 
veia temptada de seguir les noves modes, adorar els déus i seguir els costums de les 
altres nacions del seu temps. Adorar els déus que els prometien bones collites, o fer 
aliances amb altres pobles acollint també les seves divinitats era molt més “modern” que 
mantenir la fe dels seus avantpassats nòmades. La gran lluita dels profetes serà la lluita 
contra la idolatria. I no per una qüestió de ritus, sinó perquè significava abandonar 
l’Aliança, l’estil de vida al qeu Déu els havia cridat. 

• Si els profetes anuncien el futur (especialment els oracles de desgràcies) no és perquè 
siguin endevins, sinó perquè saben que una determinada manera de viure té les seves 
conseqüències, que si els reis d’Israel s’apunten al jocs de les aliances amb les nacions 
que lluitaven per dominar el món per la força, tot el poble acabaria patint-ne els efectes. 

• La prova de que el profeta parla en nom de Déu és que actua perquè estima el seu poble 
d’Israel, fins i tot quan parla amb duresa. Els llibres profètics ens mostren sovint el 
profeta que pateix pel seu poble i intercedeix per ell davant Déu, no els dóna mai 
per totalment perduts. 

• L’època més important del profetisme a Israel és la de la decadència de la monarquia, 
primer al regne del Nord (Amós, Osees) i després al Sud, a Judà (Isaíes, Miquees, 
Jeremies). Però alguns també tindran un paper central en ajudar el poble davant la 
desfeta de la deportació a Babilònia (Ezequiel, Isaïes). Encara després del retorn de l’exili 
apareixeran alguns profetes menors (Ageu, Zacaries, Malaquies, Abdies, Joel). Però no 
tindran el mateix ressò i el profetisme anirà desapareixent a Israel, es viurà ara una nova 
etapa. 

• Alguns llibres profètics tenen una història de redacció molt llarga. El cas més clar és el 
d’Isaïes, que recull de fet la predicació de tres profetes diferents, en èpoques 
successives. Això ens mostra que el llibre és fruït d’una escola, on el profeta de cada 
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generació se sabia hereu i continuador de la tasca del que l’havia precedit. El primer 
Isaïes (Is 1-39) va viure abans de la deportació a Babilònia i el seu missatge era crític, de 
denúncia. El segon Isaïes (Is 40-55) viu entre els deportats i les seves paraules son de 
consol, d’ànim. El tercer Isaïes (Is 56-66) parla a un poble desanimat davant la 
perspectiva gens fàcil que troben en tornar a la seva terra.  

 
III - Escrits   
 
Es tracta del tercer gran bloc de la Bíblia hebrea, i aquest títol tan genèric acull efectivament 
textos ben diversos i composats en diferents èpoques. Hi podem trobar alguns dels materials 
més antics de la Bíblia (algunes parts del llibre dels Proverbis i dels Salms), però la major 
part són obres posteriors al retorn de l’exili l’any 538 a.C, i molts d’ells ja de l’època del 
domini grec, a partir del 332 a.C. Alguns d’ells, la Bíblia interconfessional els situa en un bloc 
apart, el dels llibres “deuterocanònics”, perquè són escrits jueus però escrits en grec, que no 
formen part de la Bíblia hebrea, però que els cristians sí van considerar part de l’Antic 
Testament, perquè es trobaven a la versió grega de la Bíblia.   
Donarem unes breus pinzellades de conjunt sobre alguns dels “escrits” més destacats 
 

• Els Salms. En hebreu la paraula que es fa servir per anomenar-los (tehil·lim) 
significa “lloances”. Un recull de 150 pregàries en vers, pensades per a poder ser 
cantades (a l’inici molts indiquen el nom de la tonada que s’havia de fer servir). Són 
l’expressió per excel·lència de la pregària d’Israel, però també de Jesús i els seus 
deixebles i de l’Església fins avui. Agrupats en cinc blocs o llibres, probablement a 
imitació dels cinc llibres de la Llei. Molts salms són atribuïts a David i Salomó, i 
certament la majoria semblen ser de l’època monàrquica. Però que fossin composats 
per David o Salomó ja no és tant segur, més aviat por ser fruït de la tendència 
posterior a “canonitzar” David i Salomó, mostrant-lo com homes de fe, per a que 
poguessin ser model del que havia de ser un bon rei. Però la realitat no va ser tant 
“ideal”, de fet Salomó va ser un dèspota notable. 

 
• Els Proverbis. Una col·lecció de breus sentències i refranys, alguns d’ells molt 

antics, possiblement influïts per un antic llibre egipci “La saviesa d’Amenope”. Aquest 
tipus d’ensenyament es va fer molt popular també a Israel en l’època monàrquica, i 
aquells refranys es rellegeixen i s’amplien a la llum de la fe d’Israel. El moment en 
que arriba a prendre el llibre dels Proverbis la seva forma definitiva no està gens clar, 
en tot cas es després de l’exili i abans de l’any 200 a.C. Serà la font d’inspiració 
d’altres llibres “sapiencials” com el Cohèlet, o alguns dels deuterocanònics, com el 
Siràcida o el llibre de la Saviesa. Llibres en que un mestre, normalment una 
persona ja d’edat avançada ensenya a un deixeble jove, instruint-lo sobre el veritable 
camí a seguir en la vida. Es tracta d’una nova manera de fer experiència de Déu, a 
partir d’una mirada atenta sobre els aspectes quotidians de la vida. Aquest estil pren 
força sobretot quan van desapareixent els profetes a Israel. Déu potser ja no envia 
profetes que ens parlin, però ens ajuda donant-nos saviesa per poder trobar el camí 
correcte. Es tracta d’una “saviesa pràctica” que ens ajuda a viure. 

 
• Altres relats pedagògics que algun autor creient escriu per ajudar a Israel a 

avançar davant un problema que no s’està entenen bé.  
o El llibre de Job parla del problema del mal, desmuntant les visions massa 

simplistes que creien que aquell a qui tot li va bé és perquè Déu el beneeix i 
el qui pateix és perquè s’ho mereix i Déu el castiga. L’autor del llibre vol fer 
veure que hi ha realment gent innocent que pateix, i que no els podem 
ignorar.  

o El llibre de Rut vol ajudar a desmuntar la visió tant negativa i tancada que el 
poble jueu tenia dels estrangers a la tornada de l’exili. Molta gent atribuïa al 
contacte amb estrangers tots els mals que havien sofert, i hi ha una autèntica 
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psicosi de prohibir qualsevol vincle matrimonial amb estrangers, per mantenir 
pura la raça d’Israel. La història de Rut, una moabita, vol ajudar a superar 
aquests prejudicis. 

o Llibre de Tobit. Un altre relat pedagògic (aquest és deuterocanònic) per 
ajudar els joves a estimar valors tant importants com la família, en els 
moments grisos del postexili.  

o Càntic dels Càntics: un text poètic sobre l’amor entre home i dona, que 
també es pot entendre com una imatge de l’amor entre Déu i el seu poble. 

o Llibre de Daniel: un text de resistència, escrit en un moment en que els 
grecs van voler imposar per la força la seva religió als jueus. Està escrit com 
en clau, a base d’imatges que només els jueus entenien, i canviat 
expressament d’època per despistar. Parla del domini de Babilònia, molts anys 
abans, però en realitat està animant a resistir contra el domini grec. Aquest 
llibre donarà lloc a tot un estil, la literatura apocalíptica, molt popular en 
temps de Jesús. 

 
• Altres relats de tipus històric: Llibres d’Esdres, Nehemies i de les Cròniques. Una 

nova mirada sobre la història d’Israel, més recent de l’època persa. També, entre els 
deuterocanònics, trobem els llibres dels Macabeus, que tracten la història de la 
darrera etapa de l’Antic Testament, la revolta contra el domini grec. 
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b) Els quatre evangelis. Quatre maneres d’apropar-se a Jesús 
 
 

L’evangeli de Marc 

L’evangeli de Mateu 

L’evangeli de Lluc 

L’evangeli de Joan 

 
 
L'evangeli de Marc 
 
 És el primer que s'escriu, cap a l'any 65-70 d. C. L'autor és un cristià de segona 
generació, que s'adona del perill de que els records sobre Jesús i el seu ensenyament es 
deformin i malinterpretin, ara que els primers deixebles han anat morint. I veu que la 
manera d'ajudar a entendre correctament les tradicions sobre Jesús és situar-les en el marc 
de la seva vida: una vida amb un estil molt concret, unes opcions davant Déu i davant les 
persones, que el van dur a la creu. La vida de Jesús és per a Marc el fil conductor que dóna 
sentit a tots els ensenyaments de Jesús que ell ha recollit. I això no és tan fàcil de manipular 
com unes paraules aïllades. 
 Marc ressalta molt el paper de la creu, com l'horitzó que marca tot el camí de Jesús. 
Però ell considera aquest camí cap a la creu, malgrat tot, com una “bona notícia” (un 
“evangeli”). Però el creient ha de fer tot un camí amb Jesús per arribar a entendre que és 
efectivament una bona notícia, malgrat la creu. Alguns elements característics d'aquest 
evangeli ajuden a destacar això: 

o El secret messiànic. Jesús va mostrant qui és anunciant el Regne i actuant amb 
poder... però a la vegada a tots aquells que van descobrint que és el Messies, els 
demana que no ho diguin a ningú... perquè això encara no es pot entendre. Jesús és 
efectivament el Messies, però no un Messies com molts s'esperaven. És des de la 
creu, que s'entén veritablement a Jesús. 

o La incomprensió progressiva amb que Jesús es va trobant. Jesús va ensenyant, 
guarint malalts per tot Galilea, però per tres vegades l'evangeli fa veure que no 
l'entenen: primer seràn els seus adversaris (Mc 3,6), però després també la gent del 
seu poble (Mc 6,5), i finalment fins i tot els seus mateixos deixebles, no l'entenen (Mc 
8,16-21). A partit d'aquí comença una segona part, en la que Jesús assumeix ja que 
ha d'anar a Jerusalem, on l'espera la creu. 

o El paper dels deixebles. Aquest evangeli insisteix molt en que els deixebles, fins i tot 
els més propers, no van entendre a Jesús, ells esperaven una altra mena de Messies. 
I quan Jesús és capturat, ells tenen por i l'abandonen. La presentació d'ells que en fa 
Marc és sorprenent, per la insistència en que els fa quedar malament. En la segona 
part (Mc 8,27-10,52) Jesús per tres vegades anunciarà que haurà de morir (8,31; 
9,30; 10,32) però les tres vegades es veurà que els deixebles són encara molt lluny 
d'entendre'l. 

o La Passió. És un text fonamental de l'evangeli, narrada de forma molt extensa. És tot 
contemplant la Passió com s'entén qui és Jesús i que vol dir ser deixeble seu. Serà un 
centurió el que contemplant com mor Jesús a la creu (15,39), el primer que arriba a 
confessar  obertament el que l'evangelista havia anunciat al començament (1,1): que 
Jesús és el Messies, el Fill de Déu. 

 
 Amb tot això Marc vol ajudar a una comunitat cristiana que peca d'un excessiu 
triomfalisme, quan se sent qüestionada i perseguida per la seva fe en Jesús. Ells pensen 
ingènuament que “són els bons” i que Jesús vindrà amb poder a acabar amb els seus 
enemics... Marc els vol ajudar a veure que el veritable deixeble ha de seguir Jesús assumint 
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també la creu com hi va fer ell. I que tot creient necessita contínuament superar les falses 
seguretats, revisar a la llum de la creu el seu propi seguiment del Crist. 
 
 
L'evangeli de Mateu 
 
 Escrit uns anys més tard (any 80-85), i basat en el text de Marc, que l'autor té al 
davant mentre escriu, i al que segueix amb exactitud (copiant literalment) sempre que pot. 
El fil conductor, i fins i tot els accents que hi posa Marc, ja li serveixen, i els respecta. Però a 
la vegada vol completar l'evangeli de Marc, molt breu, amb altres materials sobre Jesús que 
li han arribat, especialment els ensenyaments continguts en la “font Q”. 

o Mateu té un gran interès en mostrar que l'ensenyament de Jesús no ve a acabar amb 
la tradició de l'Antic Testament, sinó el contrari, a dur-la a plenitud, a retrobar el seu 
veritable sentit. Començant pel “pròleg” que ell afegeix a Mc presentant qui és Jesús, 
amb el seu naixement, Mateu insistirà al llarg de tot l'evangeli que en Jesús es 
compleixen les promeses que Déu havia anunciat a l'Antic Testament. 

o Els ensenyaments de Jesús que Mt troba a Q i que no hi eren a Mc, els va situant al 
llarg de l'evangeli però concentrats en cinc moments, cinc grans discursos de Jesús, i 
els agrupa per temes: sermó de la muntanya, sermó missioner, sermó de les 
paràboles, sermó eclesial i sermó escatològic. D'aquest cinc n'hi ha quatre que van 
associats de dos en dos per la semblança temàtica. I d'aquesta manera l'autor 
ressalta el del mig, el sermó de les paràboles (el cap. 13) 

o D'aquesta manera Mt presenta Jesús com el “nou Moisès” (que segons la tradició 
jueva també havia escrit “5 llibres”: Gn, Ex, Lv, Nm i Dt) i per tant com el qui ens 
porta la “Nova Llei”, que porta a plenitud l'antiga.  

o També destaca d'aquesta manera certs temes de la predicació de Jesús, que ell veu 
poden ajudar a una comunitat que passa per unes determinades dificultats: 
principalment el desànim, quan veu que ells intenten donar testimoni del Crist, 
anunciar als altres allò que a ells els ha canviat la vida... i en canvi es troben amb la 
indiferència o el menyspreu, no veuen el fruït dels seus esforços per escampar 
l'evangeli. Per això Mt. destaca tant el conjunt de paràboles del cap. 13. A la vegada 
el “sermó eclesial” (cap. 18) dóna orientacions sobre mancances que ell detecta en la 
comunitat, com la manca d'ajuda i comprensió als “petits en la fe”, els cristians 
menys compromesos.  

 
 
L'evangeli de Lluc 
 
També escrit cap als anys 80-85, basat igualment en Mc ampliat amb el material de Q, però 
d'una manera diferent a com ho fa Mateu. Lluc vol ressaltar com uns “eixos temàtics” en el 
camí de Jesús que havia mostrar Mc. Aquest eixos són: 

o l'eix geogràfic: el camí de Jesús que comença a Galilea i va cap a Jerusalem, on 
l'espera la creu. Això ja hi era a Mc, però Lc hi destaca i també mostrarà el 
recorregut invers: el que explica en el seu altre llibre, els Fets dels Apòstols, on es 
narra la història de l'Església naixent, que continua el camí de Jesús allà on ell havia 
arribat: a Jerusalem, i des d'aquí escamparà l'evangeli de Jesús fins als confins de la 
terra. 

o L'ensenyament de Jesús. Lc situa tot el material de Q en una part molt concreta de 
l'evangeli de Mc: el camí de Jesús cap a Jerusalem. En Lluc aquesta part és per tant 
molt extensa i molt central (Lc 9-19): Jesús, tot fent camí cap a la creu, ensenya. I 
seguint-lo a ell en aquest itinerari, descobrim quin és el camí del deixeble. 

o La visió dels deixebles: Lc canvia intencionadament la presentació tan crítica que Mc 
havia fet d'ells. L'interès de Lc és ara un altre, mostrar els apòstols com el nostre 
enllaç amb el temps de Jesús. 

o L'esperit: És el gran protagonista de l'evangeli de Lc i del llibre dels Fets, l'autor s'hi 
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refereix moltes i moltes vegades. Jesús actuarà sota l'impuls de l'Esperit, el mateix 
Esperit que guiarà l'Església després de la Pentecosta. La pregària de Jesús, i la de la 
comunitat, són un element destacat que expressa aquest deixar-se guiar per l'Esperit. 

o Les opcions de Jesús: al costat dels pobres i dels marginats. Unes opcions que 
enllacen plenament amb les promeses de Déu recollides a l'Antic Testament. I que 
Lluc ressalta amb multitud de detalls, per ajudar a una comunitat on ell observava ja 
fortes desigualtats entre els cristians més benestants i els de condició més humil.  

 
 
L'evangeli de Joan 
 
Un evangeli diferent, en molts aspectes. Escrit uns anys més tard (cap al 95 d. C) i en un 
ambient ja força diferent al de la Palestina dels temps de Jesús. Alguns trets distintius 
d'aquest evangeli: 

o El desig d'aprofundir en la fe i la comprensió de Jesús, per part d'una comunitat que 
ha estat qüestionada i rebutjada per aquest motiu. 

o El llenguatge i els símbols, que aprofiten dels nous corrents filosòfics i religiosos del 
temps (llum i tenebra, vida i mort, món i esperit, veritat, paraula, etc.) però per tal 
d'ajudar-se amb ells a parlar de Jesús. O més aviat, a fer que en l'evangeli Jesús 
mateix els parli amb aquests termes de qui és ell. D'aquí els sorprenents discursos de 
Jesús que trobem en aquest evangeli, d'estil molt diferent als dels altres. 

o El cicle de les festes jueves, que es relacionen amb aquests símbols, i que són 
l'ocasió per les accions simbòliques i els ensenyaments de Jesús: això trenca molt 
l'esquema temporal i del lloc que es veu en el camí de Jesús als altres evangelis. 

o El procés contra a Jesús: un judici històric però que simbòlicament s'amplia a tota la 
missió de Jesús. El testimoniatge en favor de Jesús: les obres, el Pare. I el judici 
acaba amb un capgirament sorprenent: el jutjat passa a ser jutge, és Crist el qui des 
de la creu fa un judici sobre el món. 

o La fusió d'horitzons. La comunitat creient situa els problemes que ells vivien (per 
exemple, el conflicte amb els jueus) en l'escena de la vida de Jesús. I també la 
resurrecció i la creu es fusionen: la creu és el moment del triomf, de l'enlairament de 
Jesús.   
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c) Les cartes del Nou Testament. Els textos oblidats del Nou Testament 
 

 
1. Les cartes de Pau 

2. Les cartes “no autèntiques” de Pau 

3. Cartes d’autors diversos 

 
 
 
1- Les cartes de Pau 
 
Són els textos més antics que tenim del Nou Testament, escrites entre els anys 45 i 60 d.C.  
En canvi el primer evangeli que s’escriu, el de Marc, es considera que és de l’any 70 d.C, 
aproximadament, i els altres encara es composen més tard, tot i que es basen en tradicions 
orals més antigues. I el llibre dels Fets dels Apòstols, que narra els viatges de Pau, etc. és de 
fet posterior a l’any 80 d.C.  
 
Per tant, d’entrada les cartes de Pau són un valuós testimoni “de primera mà”, escrites en el 
temps de la primera generació cristiana, mentre els qui havien conegut Jesús encara vivien. 
Són cartes que neixen en un moment en que els cristians encara no es preocupaven de 
recollir per escrit els ensenyaments de Jesús, perquè encara hi tenien un accés més directe a 
través del testimoni oral dels qui el van conèixer.  
 
Sant Pau escriu les seves cartes per mantenir el contacte amb les comunitats per les que ha 
passat (hi posa un bon grapat de salutacions personals) i també per ajudar-los o orientar-los 
davant determinats problemes de la comunitat que han arribat a oïdes de Pau.  Són cartes 
escrites, no tant per a fer un primer anunci de Jesús (això Pau ho feia personalment en els 
seus viatges) sinó per ajudar a posar en pràctica el missatge de Jesús davant els problemes 
concrets que van apareixent. 
 
En el Nou Testament les Cartes de Pau hi apareixen ordenades per la seva extensió, però 
aquest ordre no correspon a l’ordre d’antiguitat. Les darreres cartes de Pau, especialment la 
Carta als Romans, ja són escrits més el·laborats, on Pau exposa la seva concepció del que és 
l’essencial en la fe cristiana. Parla així de la fe com un do, un regal, que no es guanya a base 
de fer “mèrits” per quedar bé amb Déu. També parla de la fe en Jesús com un camí de 
llibertat, contraposant-lo a l’esclavatge de la Llei, del compliment de la norma, en que cauen 
els fariseus (Pau havia estat fariseu). Tot això és fruït de la dedicació de Pau a anunciar 
l’evangeli als pagans, i de l’oposició que Pau va trobar entre alguns cristians d’origen jueu 
que volien obligar els qui es feien cristians a complir també totes les lleis jueves       
 
Lectures recomanades:  
Carta als Gàlates, capítols 1 i 2: Pau explica la seva conversió, la seva missió entre els 
pagans, i els problemes amb els qui volien obligar a cumplir al llei jueva. 
Primera Carta als Corintis, capítols 12 i 13: la concepció de la comunitat cristians i dels 
dons que l’Esperit atorga a cadascú en bé de tots. I l’amor com el que dóna sentit a tots els 
altres carismes. 
 
 
2 - Les cartes “no autèntiques” de Pau 
 
En el Nou Testament tenim, a continuació dels Fets dels Apòstols, tot un bloc de cartes 
atribuïdes tradicionalment a Sant Pau (o en les que l’autor mateix afirma en el text que ell és 
Pau). Es troben ordenades l’extensió, començant per la més llarga (Romans) i acabant per la 
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més breu (Carta a Filèmon). Hi ha una excepció a això, que és la carta als Hebreus, que va 
al final tot i ser molt  extensa, però això és perquè quan es va agrupar el conjunt del Nou 
Testament ja d’entrada es veia que era un text molt diferent al de les altres cartes, cosa que 
feia sospitar que no era de Sant Pau. De fet la carta no ho diu mai. 
 
Però...no parlem ara d’aquesta excepció tan clara, sinó d’“altres” cartes atribuïdes de sempre 
a Pau i que resulta que no les va escriure ell. Fins i tot entre aquelles cartes en les que es 
diu clarament que és Pau el que escriu, resulta que n’hi ha que no ho són. O encara millor 
dit: justament les cartes en les que més clarament es vol fer veure que és Pau qui 
escriu...resulta que no són d’ell, sinó que són escrites després de la seva mort. 
Les cartes de les que hi ha més motius per dubtar que siguin de Pau són, segons consideren 
avui la majoria d’especialistes, són: 
 

- La segona Carta al Tesssalonicencs. És la seqüela de la Primera Carta als 
Tessalonicencs, que sí és escrita per Pau. De fet la primera que va escriure, en un 
moment on encara era molt present entre els cristians (inclòs el mateix Pau) que si 
Crist havia ressuscitat, és que la fi del món era imminent, que ells ho veurien. Pau ja 
els intenta calmar una mica d’aquesta eufòria. I mentre passen els anys, en les cartes 
més tardanes de Pau ja es nota com això ell ja ho va entenent d’una altra manera, 
que el temps que ens toca viure va per llarg. Però a alguns els hi costarà encara 
d’entendre-ho. I per això a la mort de Pau algú pensa que 1a Tessalonicencs es 
presta massa a aquestes visions exaltades, i que cal un aclariment sobre això. I 
escriu una carta que posa sota l’autoritat de Pau, convençut que el que està dient és 
el que el mateix Pau diria en aquell moment. 
 
- Carta als Colossencs i Carta als Efesis. Dues cartes també escrites a la mort de 
Pau, que imiten intencionadament les cartes autèntiques. Diferències d’estil, la 
insistència en deixar clar que és Pau qui escriu (en les seves cartes autèntiques Pau 
no ho feia, els destinataris de la carta bé que el coneixien)  i alguns detalls massa 
“genèrics” en les salutacions personals que fan a imitació de les de Pau, fan sospitar 
que no són realment escrites per Pau, sinó novament escrits tardans amb els que es 
vol orientar a les comunitats cristianes davant nous problemes, i es posa aquest 
ensenyament sota l’autoritat de la figura de Pau.  
 
És important tenir present que aquestes cartes no són de Pau, especialment per la 
concepció una mica “masclista” que contenen (la dona ha d’estar sotmesa al marit, 
etc.). De vegades s’ha acusat a Pau de tenir una visió masclista, en base a textos 
d’aquestes dues cartes. Però de fet, en les cartes autèntiques de Pau hi ha una visió 
molt positiva del paper de la dona en les comunitats, sense fer diferències (com 
tampoc n’havia fet Jesús, anant contracorrent del masclisme dominant en el món 
jueu de l’època). Aquestes dues cartes són ja d’un temps posteriors en els que als 
cristians se’ls han tornat a “enganxar” les visions també masclistes de la societat 
grega. 
 
- Cartes Pastorals. S’anomenen així a unes cartes aparentment escrites per Pau, no 
adreçant-se a una comunitat, sinó a dos col·laboradors seus que surten citats molts 
cops a les cartes autèntiques, i sabem eren molt propers a ell: Titus i Timoteu. 
Suposadament els dóna instruccions de com han d’actuat en la tasca que exerceixen 
com a pastors de la comunitat que se’ls hi ha encomanat. 
En realitat, però, semblen cartes molt posteriors al temps de Pau. La manera ja molt 
definida d’organitzar-se les comunitats, sota la figura d’uns preveres ordenats, no és 
la que apareix en les cartes autèntiques de Pau, d’un moment de comunitats que 
acaben de néixer, sense uns papers jeràrquics ja definits. I de fet Titus i Timoteu 
eren apòstols itinerants, com el mateix Pau, no responsables d’una comunitat 
concreta.   
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Lectures suggerides:  
Segona Carta als Tessalonicencs, cap. 2 i 3: aclariments sobre la proximitat de la fi del 
món. 
Carta als Efesis, cap 5 (Ef 5,21-32): sobre el paper de home i dona en el matrimoni. 
  
 
3 - Cartes d’autors diversos 
 
A més de les cartes atribuïdes a Sant Pau, i de la Carta als Hebreus, trobem al Nou 
Testament altres cartes: les que anomenem “Cartes de Joan” (n’hi ha tres), les dues cartes 
de Pere, la Carta de Jaume i la de Judes. 
Ens fixem primer en les cartes de Pere, Jaume i Judes, i d’entrada cal aclarir que segur 
que no van ser escrites per cap dels apòstols Pere, Jaume o Judes. 
 
De fet són escrits cristians força posterior al temps dels apòstols i a la redacció de les cartes 
de Pau autèntiques i fins i tot posteriors als evangelis. Es tracta de cartes de finals del segle 
I, o fins i tot inicis del segle II. Es nota en l’estil. Alguna d’elles (la carta de Jaume) està 
escrita en un grec correctíssim, d’un nivell literari impensable entre el primer grup de 
deixebles, de llengua aramea. Són escrits d’autors cristians de segona o tercera generació 
que fan el mateix que havia fet molt abans Sant Pau: escriure cartes als creients de les 
comunitats cristianes animant-los en el seguiment de l’evangeli i donant-los recomanacions i 
orientacions davant els nous problemes amb que es van trobant les comunitats. Les cartes 
de Pau ja havien passat a circular més enllà de les comunitats a les que Pau s’adreçava. Se’n 
comencen a fer còpies i altres comunitats les llegeixen a les seves trobades. Amb el temps 
es va formant una col·leció completa de cartes coneguda per comunitats diverses. I no es 
estrany que altres persones s’animinin a composar escrits semblants donant resposta a 
problemes nous. I no és extrany que es posin sota l’autoritat d’un apòstol. En aquell temps 
això no s’entenia com un engany, sinó com una manera de donar continuïtat a 
l’ensenyament que ells habien rebut de la primera generació apostòlica. 
 
Un cas destacat són les tres cartes de Joan (la segona i tercera són molt breus)  que 
neixen en el sí de la mateixa comunitat on es va composar l’evangeli de Joan, el darrer que 
s’escriu dels quatre evangelis, i en molts aspectes un evangeli diferent dels altres. Les cartes 
de Joan van ser escrites en un moment difícil per a aquella comunitat, que s’havia trencat 
perquè un grup se’n va separar per convertirse en una secta gnòstica (el corrent que donarà 
lloc més tard als evangelis gnòstics que avui coneixem, com el ara famós evangeli de Judes). 
Les cartes pretenen animar i refermar la fe de la comunitat cristiana que resta després del 
trencament. I són tot un manifest que diferencia la fe cristiana de les creences gnòstiques. 
Especialment per al seva insistència en que Jesús va compartir la nostra  mateixa condició 
humana, i que la fe no és cosa d’un grupet sel·lecte d’il·luminats per un coneixement 
especial, sinó que es demostra en la manera com estimem el germà. 
 
Les cartes de Joan, de retruc, van ser un element clau per a que les altres comunitats 
puguéssin entendre i reconèixer com a vàlid l’evangeli de Joan, perquè pel seu llenguatge els 
semblava d’entrada un text sospitosament gnòstic. Gràcies a les cartes, que fan veure que 
aquella comunitat no era gnòstica, l’evangeli de Joan s’inclourà a partir d’aleshores en el Nou 
Testament, acompanyat sempre de les cartes de Joan, que ajuden a entendre’l.  
 
Lectura recomanada: Tota la Primera Carta de Joan és un text molt important. Per 
destacar-ne algún, potser val la pena llegir els capítols 1 i 4.   
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2. Us pastoral de la Bíblia amb adolescents i joves 
(Article d’en Jordi Latorre i Castillo, professor de Sagrada Escriptura al Centre Teològic 
Salesià Martí-Codolar) [http://www.misionjoven.org/Default.asp?PROX=N] 
 
 

1. La lectio divina com dinamisme espiritual 

2. La lectio divina com a mètode 

3. Itineraris de lectura de la Bíblia en la lectio divina 

4. Educar els joves per a la lectio divina 

 
 
Actualment hi ha un major coneixement de la Paraula, gràcies a la riquesa dels 
actuals leccionaris de la missa, dels sagraments i de la Litúrgia 
de les Hores. Paral·lelament hi ha una gran proliferació de comentaris bíblics, seguint el 
leccionari o bé seguint els llibres bíblics. 
 
Però també es constata un ús selectiu de la Paraula: fem servir 
exclusivament l'evangeli, oblidant les altres lectures, i són sempre els mateixos textos 
els que fem servir amb joves, en les oracions de grup, en les catequesis i en les celebracions 
ocasionals; bé perquè són catequèticament significatius, bé perquè responen 
a sensibilitats de moda (justícia, no-violència,ecologisme ...), o bé perquè són els únics 
dels que "ja sabem" què hem de dir. La lectio divina, com personalització assídua i 
sistemàtica de la Escritura resulta idònia per pal·liar aquest desconeixement, tant en 
els animadors de la pastoral de joventut, com en els mateixos joves. 
 
1. La lectio divina com dinamisme espiritual 
  
La lectio divina en la tradició eclesial ha estat, preferentment, una escola d'espiritualitat, més 
que un mètode de lectura de l'Escriptura. Part del contacte amb l'Escriptura -personal i 
comunitari, litúrgic i privat, directe o indirecte-, segueix amb l'estudi reflexiu del seu 
contingut, en vistes a la seva comprensió profunda, es realitza en un context orant, 
desemboca en la conversió: un canvi progressiu del cor que s'expressa en la vida 
quotidiana. La lectio no es redueix a uns moments concrets de la jornada, o de la vida, 
encara que siguin abundants, sinó que abasta tota la jornada i la vida sencera del cristià. 
  
2. La lectio divina com a mètode 

 

2.1. Metodologia monàstica de la lectio divina 

2.2. Lectura contemplativa de la Paraula 

2.3 Estudi d'Evangeli 

2.4. Mètode de Kigali 

2.5. Veure, escoltar i actuar 

2.6. Escola de la Paraula 

2.7. Lectura creient de la Bíblia 
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3. Itineraris de lectura de la Bíblia en la lectio divina 
  
Havent presentat una selecció de metodologia de lectio divina proposem ara alguns 
suggeriments per a una programació general de l'lectures a utilitzar de forma sistemàtica en 
les sessions personals o grupals delectio, ja sigui per part dels joves i dels seus propis 
animadors. 
 

3.1. El ritme de l'any litúrgic 

3.2. Un recorregut general per la Escriptura 

3.3. La lectura seguida d'un llibre 

3.4. Aprofundiment d'un tema 

3.5. Lectura de tota la Bíblia 

 

4. Educar els joves per a la lectio divina 
  
De tot el dit poden extreure uns principis orientadors sobre com educar per a la lectio divina 
als joves. 
 

En clau de formació permanent 

És un tot amb moments diferenciats 

La interpretació tipològica és preferible a la al · legòrica 

L'anàlisi del text bíblic resulta imprescindible per copsar el seu sentit 

Incloure els elements essencials: lectura-meditació-oració-vida 

Usant diferents mètodes i itineraris, de forma complementària 

 

"Quan m’arribava la teva paraula, jo la devorava: ella ha estat el goig i l’alegria del meu cor" 
(Jeremies 15,16 a). 
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3. Pauta per a fer un Estudi d’Evangeli 
 
 

PREVI 

PREGA 

LLEGEIX 

MEDITA 

CONTEMPLA 

MIRA AL TEU VOLTANT 

COMPARTEIX 

PREGA 

 
 
PREVI... 

o L’estudi d’Evangeli és l’estudi de Jesús a l’Evangeli. Surt del desig i de la necessitat 
que tenim, com a seguidors seus, de conèixer-lo per donar-lo a conèixer... És una 
forma que tenim de fer  l’experiència de créixer en el seu Amor i d’avançar en el seu 
seguiment. 

o No entris de cop en el text. Prepara el teu esperit. Que tota la teva persona es 
predisposi. Fes una breu presa de consciència:  Com em trobo avui? Com estic amb 
Déu? Què li he d’agrair? (Li dono gràcies...) Què he de lamentar? (Demano perdó...) 

 
PREGA...  

o Per acabar-te de situar... 
o I per demanar a l’Esperit Sant la gràcia de comprendre i d’acollir la Paraula de Déu 

revelada en Jesucrist. Sense la pregària, l’estudi d’Evangeli seria només un estudi 
intel·lectual. La pregària et predisposa a obrir-te a l’Esperit, a sentir-te en companyia, 
a percebre la presència del Senyor Ressuscitat.  

o Pot ser una pregària de les ja existents (d’autors coneguts, alguna frase de l’Evangeli, 
de la Bíblia) o bé espontània. L’important és expressar el desig profund que hi ha en 
el teu interior i que és obra de l’Esperit: “Parla, Senyor, que el teu servent escolta” 
(1Sa 3,9) 

 
LLEGEIX...  

o Si es fa en grup, algú llegeix en veu alta el text escollit. Després, personalment el 
tornes a llegir. Es fa totes les vegades que faci falta, per assegurar-ne la comprensió. 
La repetició, i, fins i tot, la còpia et poden ajudar a gravar el text en el teu cor. 

o Intenta aclarir aspectes foscos, simbolismes, referències de l’època, elements 
teològics... Situa el text en el seu context. T’hi poden ajudar les notes de la Bíblia i 
els comentaris bíblics. 

o Es recomana de subratllar-lo per fixar millor l’atenció. Amb freqüència un text que 
semblava molt conegut se’ns presenta amb novetats. 

 
MEDITA.... 

o Meditar vol dir aprofundir el missatge que Déu et vol comunicar, el missatge central, 
aquell que està més relacionat amb la mort i resurrecció de Jesucrist (el nucli de la  
nostra fe). És la reflexió sobre els valors permanents que el text ofereix a la teva 
vida. Es tracta de descobrir què t’està dient Déu.  

o No et pensis que trobaràs allò que ja saps, ni allò que et sembla que et convé, ni el 
que t’agradaria de trobar, que s’ajusti a la teva situació. Deixa parlar el text. 
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CONTEMPLA.... 
o L’escena...     Jesús...    La teva vida... 
o Atura’t en aquell punt que et sembla que et diu més... “Rumia” les paraules en el teu 

cor... Contempla i prega en silenci... 
o Com t’interpel·la aquí Jesús? Recull les crides que et fa en el teu cor... 
o Quins aspectes descobreixes aquí sobre Jesús? I sobre Déu, què és el que se’t 

manifesta? 
o Podràs passar per diferents moments: mantenir un diàleg, manifestar desigs, 

sentiments, opcions... Déu t’ha escollit: disposa’t a compartir la taula de l’amistat 
amb Ell, entra en diàleg com un amic parla a un amic. 

o La contemplació t’ha de portar a respondre a les invitacions de Déu, a les seves 
crides, als missatges que t’ha enviat mitjançant la Paraula posada a les teves mans. 

 
MIRA AL VOLTANT TEU.... 

o El que has descobert i viscut il·lumina el que vius ara, et desperta actituds, t’ajuda a 
concretar compromisos... Posa’t a disposició del Regne: quines crides i compromisos 
has sentit? (aquesta part no pot faltar). 

 
COMPARTEIX... 

o Posa en comú en el grup algun aspecte treballat: el que has contemplat, les crides 
que has sentit... 

o Acull amb respecte el testimoni de fe de les altres persones del grup. 
 
PREGA... 

o Expressa a Déu el que has viscut. Dóna-li gràcies pel que t’ha manifestat.  
o Demana a l’Esperit  que et faci passar de la Paraula a la vida, que et doni força per 

actuar amb els teus germans, per fer present en la història la Paraula de Déu...   
o Prega per totes les persones que Déu t’ha posat al costat en la teva vida.  
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4. Materials i recursos 
 
� Als materials del SIJ, en motiu de l’Aplec de l’Esperit de Tarragona i Terrassa, cada tema 

està acompanyat d’un text bíblic. [http://www.jovesij.com/materials_sij.php] 

� GIL I RIBAS, JOSEP, Evangeli i home d’avui, Consell Català de Moviments Especialitzats, 

Editorial Claret 

� Les Carta de Taizé estan plenes de referents bíblics. www.taize.fr 

� Misión Joven. Número 360 i 372. www.misionjoven.org 

� La Missa de cada dia 

� Paraula i vida 

� CODINA I FARRÉS, JOSEP, Donar vida a la fe, Editorial Claret 

� La Paraula de Déu en la vida i en la missió de l’Església. Documents d’Església 975-976 

� La Bíblia i el Nou Testament. (Diferents edicions) 

� http://mcjbcn.com/calaix-de-sastre-mcj/ [mcj] 

� http://jovescristians.blogspot.com/ [jarc] 

� www.rezandovoy.org 

� www.espaisagrat.org 

� A qualsevol itinerari catequètic per adolescents i joves [SIC] 

� http://www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove/jo_reso.php 

� http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=ca 

� http://www.bisbatsantfeliu.cat/publicacions.php?id=10 
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FORMACIÓ PER A CATEQUISTES DE CONFIRMACIÓ I ANIMADORS DE 

PASTORAL AMB ADOLESCENTS I JOVES 
DELEGACIONS DIOCESANES DE CATEQUESI I JOVENTUT 

 
1. Text de l’evangeli 

Mc 8, 1 - 10 
Aquells dies, hi tornava a haver una gran gentada i no tenien res per a menjar. Jesús va 

cridar els deixebles i els digué: 
--Sento una gran compassió per aquesta gent, perquè ja fa tres dies que no es mouen d'aquí 

amb mi i no tenen res per a menjar. Si els faig anar dejuns a casa seva, defalliran pel camí; 
n'hi ha que han vingut de lluny. 

Els deixebles li preguntaren: 
--D'on es podria treure el pa per a alimentar-los aquí, en un lloc despoblat? 
Jesús els preguntà: 
--Quants pans teniu? 
Ells li respongueren: 
--Set. 
Llavors Jesús va manar que la gent s'assegués a terra, prengué els set pans, digué l'acció de 

gràcies, els partí i en donava als seus deixebles perquè en servissin a la gent; i així ho van 
fer. Tenien a més uns quants peixets, i Jesús, després de beneir-los, digué que també els 
servissin. La gent en va menjar i quedaren saciats. Després van recollir set paneres dels bocins 
que havien sobrat. Eren unes quatre mil persones. 

Jesús els va acomiadar,  va pujar a la barca amb els seus deixebles i se n'anà a la regió de 
Dalmanuta. 
 
2. Comentari 
Malgrat la crisi les societats occidentals tenim de tot i de sobres. L’evangeli d’avui pot ser un 
toc d’atenció a valorar el que tenim i a saber-ho compartir. No té gaire gràcia donar allò que 
ens sobra; aportar el poc o molt que hom té és compartir l’Eucaristia. 
Els primers cristians entenien l’Eucaristia com un moment per compartir. Ningú no hi acudia 
amb les mans buides. La col·lecta consistia a aportar queviures que després es repartien amb 
els més pobres. 
Senyor, accepta el que sóc i tinc com a ofrena de l’Eucaristia. 
 
3. Silenci 
 
4. Pare Nostre 
Pare Nostre que esteu en el cel 
sigui santificat el vostre nom, 
vingui a nosaltres el vostre Regne, 
faci’s la vostra voluntat  
així a la terra com es fa en el cel. 
El nostre pa de cada dia 
doneu-nos Senyor el dia d’avui 

i perdoneu les nostre culpes 
així com nosaltres perdonem. 
als nostres deutors. 
No permeteu que nosaltres 
caiguem en temptació 
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.  
Amén.

 


