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Descripció/Justificació
Per a l’estudi del cristianisme és fonamental el coneixement del Nou Testament, perquè són els
escrits primers de les comunitats cristianes. Una introducció a la seva comprensió és
fonamental per a la seva lectura i estudi

Requisits i orientacions prèvies
Haver llegit alguns dels escrits del Nou Testament

Objectius
Específics
Lectura crítica del Nou Testament, tenint en compte el gènere literari dels escrits, el seu marc
històric i el procés de formació del seu conjunt.

Competències
Competències transversals (genèriques)
Comprensió lectora, capacitat de relacionar diversos escrits, capacitat de distingir els gèneres
literaris.
Competències específiques
Captació dels escrits del Nou Testament com a col·lecció, distinció de gèneres literaris.

Continguts
1. La transmissió i traducció del text del Nou Testament: Els papirs i còdexs grecs més
antics, les traduccions més antigues, les traduccions modernes. Crítica textual:
edicions crítiques.
2. La formació del Nou Testament: Diversos blocs que constitueixen el Nou Testament.
Etapes de la seva formació. El seu significat espiritual.
3. Gèneres literaris en el Nou Testament: Aspectes literaris a tenir en compte per una
correcta lectura del Nou Testament a dos mil anys de distància.
4. El marc històric del Nou Testament: Situació política, grups i moviments jueus, les
institucions jueves.
5. El Corpus paulinum: Les tres col·leccions de cartes paulines. Cartes originals i cartes
pseudoepigràfiques. Autenticitat i unitat. Les glosses. La carta als Hebreus.
6. Els anomenats evangelis: L’evangeli segons Marc. L’evangeli segons Mateu. La
tradició de l’evangeli segons Joan.
7. L’obra lucana: El doble volum de l’obra de Lluc: l’evangeli i els Fets dels Apòstols.
Unitat del doble escrit, característiques, dedicatòria.

8. Les set cartes catòliques : Formació del conjunt de les set cartes. El seu significat
espiritual com a col·lecció.
9. L’Apocalipsi de Joan: Originalitat d’aquest escrit. El seu significat com a cloenda del
conjunt del Nou Testament.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Explicacions del professor, exercicis pràctics i resolució de dubtes
Llibre del professor: Introducció al Nou Testament, Barcelona, Ed. Claret, 2013.

Avaluació
Criteris d’avaluació
Molt important la participació a classe, l’assignatura s’avaluarà mitjançant un treball.
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