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Descripció/Justificació
En els relats de la passió són continguts els darrers moments de la vida de Jesús. Es tracta
dels esdeveniments més sorprenents i més difícils d’assimilar de la seva història: la condemna
a mort i la mort en creu. Tots els evangelistes coincideixen a prendre’ls com a centrals en la
seva narració teològica; per això li dediquen una part important del seu llibre, concretament dos
capítols: Mc 14-15; Mt 26-27; Lc 22-23; Jn 18-19. Per al missatge cristià és imprescindible
transmetre’n una relectura a la llum del misteri pasqual, que inclou la passió, la mort i la
resurrecció de Jesús.
Farem una anàlisi detallada del text de Marc i tot seguit compararem els textos de Mt i Lc amb
la seva font. Mirarem de treure’n conseqüències fonamentals per a comprendre la teologia de
cadascun d’ells. Per finalitzar, analitzarem el text de Joan i hi farem una breu comparació amb
els Sinòptics.

Requisits i orientacions prèvies
Abans de matricular-se en aquesta assignatura, cal haver superat la d’Introducció al Nou
Testament, i, per a millor comprensió, la d’Evangelis Sinòptics i la d’Escrits Joànnics.

Objectius
Específics
-

Comprendre el significat i la motivació dels escrits evangèlics.
Fer prendre consciència als alumnes de la necessitat de contextuar els textos.
Captar la importància central del querigma en els relats evangèlics.
Relacionar i comparar les diversitats teològiques dels quatre relats.
Aplicar els diversos criteris d’interpretació.
Analitzar correctament els textos.

Competències
Competències transversals (genèriques)
-

Capacitat d’expressió oral i escrita.
Capacitat de recerca de material per aprofundir en els temes.
Habilitat d’exposició a classe.
Interacció amb el grup.

Competències específiques
-

Capacitat de lectura crítica dels textos evangèlics.

-

Capacitat de discernir la forta densitat teològica d’aquests relats.
Capacitat de comparar els textos entre si.
Capacitat d’usar els mètodes i les tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.

Continguts
1.- Introducció
1.1. El tema de la passió en el Nou Testament
1.2. El tema de la passió en els relats evangèlics
2. El relat de la Passió en l’evangeli de Marc
2.1. Getsemaní
2.2. La detenció de Jesús
2.3. Jesús davant el Sanedrí
2.4. Les negacions de Pere
2.5. Jesús davant Pilat
2.6. Crucifixió i mort
2.7. La sepultura
3. El relat de la Passió en l’evangeli de Mateu
3.1. Getsemaní
3.2. La detenció de Jesús
3.3. Jesús davant el Sanedrí
3.4. Les negacions de Pere
3.5. Els diners i l’Escriptura
3.6. Jesús davant Pilat
3.7. Crucifixió i mort
3.8. La sepultura
4. El relat de la Passió en l’evangeli de Lluc
4.1. Getsemaní (Hort de les Oliveres)
4.2. La detenció de Jesús
4.3. Les negacions de Pere
4.4. Jesús davant el Sanedrí
4.5. Jesús davant Pilat i Herodes
4.6. Crucifixió i mort
4.7. La sepultura
5. El relat de la Passió en l’evangeli de Joan
5.1. La detenció de Jesús (Getsemaní)
5.2. Jesús davant el Sanedrí i les negacions de Pere
5.3. Jesús davant Pilat
5.4. Crucifixió, mort i sepultura
6. Síntesi i conclusions

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Les hores presencials s’explicitaran per una banda amb l’explicació feta per la professora i per
l’altra amb la participació activa dels alumnes a la classe, tant en exposicions com en treballs
més breus que es faran en la mateixa aula.
El treball personal de l’alumne implicarà la lectura i estudi dels relats de la passió. Dependrà del
nombre d’alumnes que es pugui analitzar la globalitat dels textos.

Criteris d’avaluació
-

Es tindrà en compte l’assistència a classe i la participació activa en la matèria.
Es valorarà tant el coneixement teòric com la comprensió dels relats evangèlics de la
passió.
Es tindrà en compte l’anàlisi acurada dels textos.

Avaluació
-

L’assistència i la participació activa a classe compta en un 10%.
El treball de sinopsi que es farà a classe es valorarà en un 30%.
L’examen final compta un 60%.
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