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I TU, QUÈ HI DIUS?

1.1. Saps què és un llibre sagrat? En coneixes cap? A quina religió pertany?

1.2. La Bíblia és un llibre sagrat? Per què?

1.3. Coneixes algun llibre concret dels que formen la Bíblia? N’has llegit cap?

1.4. Saps el nom d’alguns dels personatges que hi apareixen? Quina és la persona més important de la qual
parla la Bíblia?

1.5. Sabries buscar en la Bíblia una citació concreta, per exemple, Lc 1,1-4?

La
Bíblia

Una història d’amor

U N I TAT

1

Conèixer quin ha estat l’origen de les religions i, en concret, l’origen dels llibres en què
es recullen i s’expliquen les seves creences i tradicions és, sens dubte, molt complex,

però, alhora, és una tasca molt apassionant. La Bíblia és un d’aquests llibres que, des de
sempre, desperta un interès que sorprèn tothom.

Per als cristians, la Bíblia, el «llibre sagrat», és molt important, perquè presenta la reve-
lació progressiva de Déu a la humanitat a través del poble d’Israel. També es coneix com
la història de la salvació, adreçada a tota la humanitat. Conèixer tot el que es refereix a
l’origen i al procés de redacció d’aquest llibre en facilita l’estudi i la comprensió i ajuda
a entendre’n la finalitat.

Un coneixement correcte de la Bíblia permet descobrir, d’una banda, l’experiència de la
presència i l’acció salvadora de Déu en la història del poble d’Israel (Antic Testament) i,
de l’altra, aquesta presència i acció salvadora en Jesús de Natzaret i en les primeres comu-
nitats cristianes (Nou Testament).

En aquesta unitat t’apropem a la Bíblia perquè puguis tenir un coneixement global de
la formació, la composició, els autors, el llenguatge, l’objectiu i el contingut essencial d’a-
quest llibre.
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La BÍBLIA Revelació de Déu recollida en els llibres sagrats=

LA BÍBLIA

AT Jesús NT

Procés de formació

Diversos idiomes

Al llarg de la història 
de la humanitat…
Fins al segle IV després 
de Crist

Diverses versions
escrites Diferents gèneres literaris

Diferents autors

Transmissió oral

Compilació i redacció final

Estructura i ordenació

DIVERSES TRADICIONS RELIGIOSES I CULTURALS…



9

UNITAT

1Com ho veuen?
C

o
m

h
o

v
i
u

e
n

?

8

Si et decideixes a fer un llarg viatge per visitar al-
guns països del món, sens dubte que el primer

que faràs serà cercar informació en mapes, guies,
agències de viatges, Internet… Et proveiràs d’una in-
formació acurada per programar els itineraris més
adients, prepararàs l’equipatge oportú segons l’època
de l’any en què viatjaràs i gestionaràs la documenta-
ció i els permisos necessaris per moure’t amb facilitat.
Així, ben informat i amb l’equipatge i la documenta-
ció a punt, ja podràs iniciar la teva aventura.

Durant el teu viatge aniràs gaudint de moltes
realitats, que viuràs conjuntament amb altres per-
sones: paisatges, construccions, costums, museus,
ciutats i pobles... Tot això t’anirà enriquint i anirà
creant en tu una idea concreta del lloc que visites i de les persones que l’habiten, és a dir, et formaràs una opi-

nió segurament diferent de la que tenies abans de co-
nèixer-lo.

Un cop hauràs tornat a casa, tindràs ocasió d’ex-
plicar el que has descobert i viscut: els paisatges, el cli-
ma, la gent, els pobles i ciutats, els costums i, fins i tot,
alguna anècdota interessant. És possible que durant el
viatge t’hagis decidit a escriure el teu «quadern de
ruta», a manera de crònica, i que facis un reportatge fo-
togràfic, que després ensenyaràs als teus admirats
oients…

Una reflexió sobre la teva aventura

Els teus familiars i amics han gaudit molt escoltant les teves aventures i veient el teu magnífic reportatge foto-
gràfic. Tu també n’estàs satisfet. Penses que valdria la pena escriure un llibre a partir d’aquest material. A més,
el que has viscut durant el viatge ha estat tan intens, tan enriquidor! 

Decidit, t’asseus al teu estudi. A la taula hi ha els diferents «quaderns de ruta» que has anat confeccionant.
A un costat, hi ha l’ordinador; a l’altre, els àlbums amb fotografies, els programes de les excursions que has fet,
retalls de diaris i revistes. És hora de seleccionar i ordenar tot el material i de començar a redactar…

Prepara’t per viure una aventura Una reflexió sobre la nostra història

Hi ha persones que en un moment de la seva
vida decideixen escriure les seves «memò-

ries». Aleshores, dediquen temps a recopilar dades
del seu passat: fotografies, cartes, escrits diversos,
testimonis de familiars, records…

Què impulsa una persona a escriure les seves
memòries? Potser el fet de deixar constància del va-
lor de la seva experiència vital? Potser el fet que els
lectors s’enriqueixin arran de la manera com ha ac-
tuat davant les circumstàncies que ha viscut? O,
simplement, la necessitat de «situar-se» i «com-
prendre’s» ella mateixa en el devenir de la seva prò-
pia existència? 

Quan es vol escriure la memòria o la història
d’una família, d’un poble, d’una nació o de la hu-
manitat, poden plantejar-se aquests mateixos in-
terrogants. Una cosa semblant passa amb la Bíblia.

T’imagines com deu haver estat el procés de la
seva composició? 

La Bíblia, amb tot, no és un llibre de memòries,
ni un text de ciències naturals, ni un llibre d’histò-
ria universal, ni tan sols és la història del poble
d’Israel en el sentit que entenem la història, ni un
compendi de moral o de doctrina religiosa*.
Tampoc no és un recull d’aventures, relats o contes.

La Bíblia és:

– Un «llibre sagrat», escrit des de l’experiència i
la fe d’un poble, el poble d’Israel.

– Una història «religiosa» que, per al creient,
uneix i compromet la vida concreta de tota la hu-
manitat amb l’acció amorosa de Déu.

A C T I V I T A T S

1.7. Explica, amb les teves paraules, què creus que és la Bíblia.

1.8. Consulta en la biblioteca de l’escola, del barri o del poble els diferents
exemplars o edicions que hi ha de la Bíblia. Pren nota de les editorials i observa
si són totes de la mateixa confessió cristiana.

1.9. Coneixes altres llibres sagrats? Informa-te’n. De quina religió són? Qui els
ha escrit? De què parlen?

A C T I V I T A T S

1.6. A partir d’algun viatge que hagis fet, respon aquestes preguntes:

a) Durant el viatge, què has pogut conèixer, contemplar o aprendre?

b) Amb quines impressions o records importants has tornat?

c) Què és el que t’ha marcat o impactat i vols que els altres coneguin?

Religiós. Que observa les regles
de la religió; conjunt de creen-
ces i conviccions, d’actituds i
sentiments i de formes de com-
portament que vinculen una per-
sona o un grup humà amb el
misteri, el transcendent o el diví.

V O C A B U L A R I



Gran part de la cultura occidental té les seves arrels en la
cultura judeocristiana i en les religions que l’han confi-
gurada —el judaisme i el cristianisme—. I la cultura ju-
deocristiana té les seves arrels en la Bíblia, anomenada
també Sagrades Escriptures.

La Bíblia és un llibre molt antic, que ha estat escrit fa
més de vint segles per molts autors, en èpoques molt di-
verses i en idiomes molt diferents del nostre: l’hebreu, l’a-
rameu i el grec. Per això, no és fàcil interpretar-la.

La paraula Bíblia prové del grec BIBLION, que signi-
fica «llibre». És la forma de plural. Bíblia significa, doncs, «llibres».
És com una petita biblioteca de 73 escrits o llibres reconeguts, agrupats
en diferents col·leccions. 

Segons la versió de la Bíblia que llegeixis, és possible que l’ordre d’a-
parició dels llibres sigui diferent que en la versió dels teus companys.
Dependrà de si és una versió catòlica, protestant, evangèlica...
T’adonaràs, també, que hi ha llibres molt extensos i llibres
molt curts; llibres d’autoria reconeguda i llibres atribuïts a
autors concrets, encara que no se sap segur qui són.

Si agafes un exemplar de la Bíblia i en consultes l’ín-
dex, veuràs com estan distribuïts aquests llibres. Primer
de tot, t’adonaràs que hi ha dues grans parts, l’Antic
Testament i el Nou Testament, i que cada una d’aquestes
parts conté diferents apartats, segons les característiques
i els continguts de cada llibre: històrics, didàctics*, pro-
fètics*, poètics, sapiencials*, evangelis, cartes... 
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1
Per començar a situar-te, pots repassar aquest resum històric del poble
d’Israel, des dels orígens de la humanitat fins a l’arribada de l’Imperi
romà a Palestina.

En aquesta història es fa referència, sobretot, a la intervenció divi-
na enmig del poble, que s’inicia amb la Creació i la conservació del po-
ble al llarg dels segles. Aquesta història té diverses etapes: 

– La constitució d’un poble com a escollit (Israel).
– La presència divina en les diverses etapes d’aquest poble.
– La culminació de la promesa amb la vinguda de Jesús en l’època

romana.
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1. Resum històric de l’antic poble d’Israel

• Origen del món i de la humanitat.

• Emigració d’Abraham des de Mesopotàmia fins a la terra de
Canaan (Palestina). Descendència: Isaac, Jacob, Josep.

• Per invitació de Josep, establiment a Egipte dels primers
hebreus. Experiència d’opressió: entre els anys 1850-1250.

• Sortida del poble d’Egipte amb Moisès al capdavant. Marxa pel
desert cap a Canaan. Aliança del Sinaí. 1250-1200.

• Conquesta per part de Josuè de la Terra promesa (Canaan).
Guerres cananees. Govern dels «Jutges», fins a l’any 1040.

• Saül rei.
• David rei. Conquesta de Jerusalem.
• Salomó rei, època d’esplendor.
• Assemblea de Siquem. Divisió del Regne.

Regne del Nord (Israel):
• Dinastia d’Omri. 
• Dinastia de Jehú: època de màxima esplendor. Influència idolà-

trica cananea.
• Expansió de Síria.
• Caiguda de Samaria. Fi del regne del Nord. 

Regne del Sud (Judà):
• Acaz (guerra siroefraïmita).
• Ezequies (bo) - Manassès (dolent).
• Decadència assíria. Reforma de Josies.
• Expansió de Caldea.
• Caiguda de Jerusalem. Fi del regne del Sud.

• A Babilònia.

• Expansió persa. 
• Edicte de Cir.
• Tornada de l’exili; restauració del temple. 
• Naixement del judaisme.
• Desenvolupament de l’escola sapiencial i compilació dels escrits

antics.

• Alexandre el Gran. Creixement de la «diàspora». 
• Domini dels selèucides. 
• Persecució d’Antíoc IV. Macabeus.

• Domini romà.

Prehistòria

Època dels
patriarques

Època de l’èxode
d’Egipte

Època de la
conquesta

Època de la
monarquia

Divisió de la
monarquia: 
– Regne del Nord
– Regne del Sud

Exili

Època de la
restauració

Època hel·lenística

Època romana

Aprox. any 1850:

Aprox. any 1700:

Aprox. any 1250:

Aprox. any 1200:

1040-1010:
1010-970:
970-930: 

930:

930-721:
885-841:
841-735:

Segle VIII:
721:

930-587:
750:

725-640:
Segle VII:
Segle VI:

587:

587-538:

Segle VI:
538-333:

333: 
Segle II:

167-164:

63 aC-70 dC:

ETAPA
ANYS

ESDEVENIMENTabans de Crist

Didàctic. Propi per ensenyar o
instruir.

Profètic. Relatiu als profetes. 

Sapiencial. Que comunica sa-
viesa.

V O C A B U L A R I

A C T I V I T A T S

1.10. Observa el resum històric de la pàgina anterior i explica, breument, el fet
o fets més significatius de cadascuna de les etapes.

1.11. Busca el significat de la paraula Pentateuc i explica quins llibres el com-
ponen. Qui n’és l’autor segons la tradició jueva?

1.12. Quines són i a què fan referència, principalment, cada una de les dues
grans parts en què es divideixen els escrits bíblics?

1.13. Quin és el llibre de la Bíblia més extens i quin és el més curt? Què és el que
tracta cadascun?

R E C O R D A

La Bíblia és un conjunt de llibres distribuïts en dues grans parts: l’Antic
Testament i el Nou Testament. 

Per comprendre la pròpia cul-
tura cal conèixer-ne les arrels. 

Cal llegir la Bíblia amb ulls
de fe.

2. Un llibre i una biblioteca



La Bíblia s’ha anat configurant des del segle X aC fins al final del se-
gle I dC. No tots els llibres han estat redactats per un mateix autor, ni
han estat escrits en una mateixa època.

També cal tenir en compte les innegables influències d’altres po-
bles i cultures en el pensament social, polític i religiós d’Israel.

4.1. La tradició oral

Al principi, el poble d’Israel es va servir de la paraula oral per transme-
tre els esdeveniments i les idees religioses que van rebre dels seus avant-
passats.

La diversitat de tribus que el formaven i la seva condició de poble
nòmada* justifiquen les diverses tradicions orals que van influir en la
Bíblia.

4.2. La tradició escrita

Quan el poble d’Israel esdevé sedentari* i s’organitza socialment i polí-
ticament, té necessitat de fixar per escrit el cos central de les seves creen-
ces. És a partir del temps de la monarquia (David i Salomó) quan
aquestes tradicions orals es van escrivint de manera progressiva.

– L’Antic Testament es comença a escriure cap a l’any 1200 aC. Es
completa vers l’any 50 aC amb el llibre de la Saviesa. Té el seu origen
en tradicions anònimes, sovint populars, que sorgeixen al ritme dels es-
deveniments. La major part dels autors són pràcticament desconeguts.

– El Nou Testament es comença a escriure cap a l’any 50 dC (car-
tes de sant Pau) i s’acaba cap a l’any 90-100 dC (Apocalipsi i cartes de
sant Joan). És fruit de l’experiència dels primers seguidors de Jesús
de Natzaret i de les primeres comunitats cristianes.
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1
Per als cristians, la Bíblia és el llibre religiós més
important que s’ha escrit mai. Conté allò que Déu
ha volgut revelar als homes i les dones de tots els
temps. Per això es diu que el veritable autor de la
Bíblia és Déu.

Els autors bíblics, sempre que escriuen, ho fan
des de la perspectiva de Déu. Són conscients que
el seu missatge no surt d’ells mateixos, sinó de
l’impuls de Déu*, que els infon el seu Esperit i els
fa escriure en el seu nom. En aquest sentit, podem
dir que aquests autors són «mediadors» de la pa-
raula de Déu.

El mediador és sempre aquell intermediari
que se serveix d’una acció per aconseguir un ob-
jectiu o realitzar un projecte. En l’evangeli, el ma-
teix Jesús es presenta com a intermediari entre
Déu i les persones.

Un exemple d’aquesta mediació, del lligam
entre el poble i Déu, el trobem en la carta de Pau
als cristians de Tessalònica, en què podem llegir:
«Per part nostra, donem contínuament gràcies a
Déu, perquè quan vau rebre la paraula de Déu que us anunciàvem, la vau
acollir no com a paraula humana, sinó com allò que és en realitat: parau-
la de Déu, que actua eficaçment en vosaltres, els qui creieu» (1Te 2,13).
Aquest fragment és una clara al·lusió a l’autor de la Bíblia: Déu.

Així doncs, per interpretar bé la Paraula de Déu, cal diferenciar en-
tre allò que els mediadors van dir i van escriure, condicionats pel con-
text històric i cultural, i el missatge que Déu va voler revelar, progressi-
vament, a través d’ells.

12

3. La Bíblia: paraula de Déu en un llenguatge humà

Impuls de Déu. Acció que Déu ha
exercit sobre els autors sagrats
per portar-los a escriure el que
Ell volia.

V O C A B U L A R I

A C T I V I T A T S

1.14. Explica la diferència entre paraula humana i paraula de Déu. Posa’n algun
exemple.

1.15. Què vol dir l’expressió revelar de manera progressiva?

1.16. Busca el significat de la paraula mediador i aplica’l als autors bíblics.

R E C O R D A

Les accions i les paraules revelades són recollides en la Bíblia com a parau-
la de Déu.
Els autors bíblics són mediadors de la paraula de Déu.

L’autor bíblic és sempre un
mediador entre Déu i la hu-
manitat.

4. Com i quan es va escriure la Bíblia

Nòmada. Sistema de vida d’al-
guns humans que es desplacen
periòdicament o constantment
d’un lloc a un altre cercant con-
dicions de vida millor.

Sedentari. Sistema de vida de
molts grups humans que fixen
la seva residència en un lloc, si
no per sempre, almenys sí du-
rant llargues temporades.

V O C A B U L A R I

Esdeveniments – vivències –
pensaments

Diversos 
idiomes

Diverses
versions
escrites

Diferents autors

Diferents 
gèneres literaris

Al llarg de la
història de la
humanitat…
Fins al segle
IV després de
Crist

Compilació i
redacció final

Estructura 
i ordenació

Transmissió oral

R E C O R D A

Per entendre la formació
de la Bíblia cal tenir en
compte el procés de com-
posició: les tradicions
orals esdevenen forma
escrita, i la comunitat de
creients accepta el caràc-
ter diví dels escrits. 

La transmissió oral és un mitjà per difondre informació.



Quan es diu que Déu parla en la Bíblia per mit-
jà dels homes amb un llenguatge humà, es fa re-
ferència al fet que la paraula de Déu s’ha escrit
des de la mentalitat i la cultura de cada època i de
cada lloc: segons els coneixements de l’època, se-
gons les capacitats i les maneres d’escriure del
moment i des de les experiències vitals de cadas-
cuna de les tradicions i dels autors sagrats. Això
explica la varietat de maneres d’escriure i d’estils
que hi ha en la Bíblia.

A l’hora de llegir la Bíblia, cal estar atents a la
intencionalitat dels autors sagrats i a allò que Déu
va voler manifestar per mitjà de les seves paraules. Aquí rau la impor-
tància de l’estudi dels gèneres literaris. Per llegir i entendre la Bíblia cal
saber identificar-los i distingir entre el missatge religiós i la manera com
s’expressa. 

En realitat, cada llibre té el seu gènere literari, i dins de
cada un sol haver-hi diverses formes literàries. Per exemple,
en el llibre del Gènesi hi ha una primera part de relats mí-
tics sobre l’origen del món; a continuació es presenta la his-
tòria dels grans patriarques* (Abraham, Isaac i Jacob) i, fi-
nalment, el llibre acaba amb l’estada de la família de Josep
a Egipte.

Els estudiosos de la Bíblia distingeixen el relat històric,
la saga, el mite, el conte, la faula, el sermó, l’exhortació*, la
confessió de fe, la narració didàctica, la paràbola, la sentèn-
cia profètica, jurídica, o sapiencial, el refrany, el discurs, l’o-
ració, el cant, etc. La llista podria allargar-se i dividir-se en-
cara més. Només en posarem uns quants exemples concrets
que et puguin ajudar a familiaritzar-te amb el llenguatge de
la Bíblia.

Així doncs, caldria tenir molt present, a l’hora de llegir la Bíblia,
que es requereix temps, habilitat i preparació lectora per interpretar-
la correctament i que seria un error molt gran no tenir en compte els
interlocutors a qui anaven dirigits els textos o rebre el missatge llegit
des de la despersonalització i no tenir present el context històric en
què va ser escrit.
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1
4.3. Llengües utilitzades per escriure la Bíblia

Són diverses les llengües que s’han utilitzat per escriure la
Bíblia:

– Hebreu: és la llengua de la regió de Canaan (Orient
Mitjà) d’origen semita, pròpia del poble d’Israel. Quasi tot
l’Antic Testament és escrit en hebreu.

– Arameu: aquesta llengua es va introduir a Israel a partir
del segle IV aC i va arribar a substituir la llengua hebrea. Jesús
parlava un dialecte de l’arameu. Fragments d’alguns llibres de
l’Antic Testament (Esdres i Daniel) són escrits en arameu.

– Grec: és la llengua que es parlava en l’època de Jesús.
Alguns llibres de l’Antic Testament i tots els del Nou
Testament, menys l’evangeli de Mateu —escrit en arameu—,
es van escriure en grec.

4.4. El cànon bíblic

La paraula cànon prové del grec KANON, que significa «regla». En llatí,
CANON significa «regla, estàndard, síntesi». Amb aquest mot es desig-
na el conjunt de llibres inspirats per Déu, que formen la Bíblia.

L’expressió cànon bíblic designa el catàleg dels 46 escrits de l’Antic
Testament i els 27 del Nou Testament que el magisteri de l’Església*
ha declarat que han estat inspirats per Déu. A més, l’Església catòlica
vetlla per la seva preservació*.

Quan s’establí el cànon bíblic es van acceptar 39 llibres de l’Antic
Testament i tots els llibres del Nou Testament. Aquests llibres es conei-
xen amb el nom de protocanònics.

Més endavant, es van admetre els llibres restants de l’Antic
Testament i alguns fragments dels evangelis i algunes cartes del 
Nou Testament. Aquests últims es coneixen amb el nom de deutero-
canònics.
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A C T I V I T A T S

1.17. Busca el significat de la paraula semita i anomena alguns pobles semites
contemporanis dels israelites.

1.18. Investiga quins són els escrits deuterocanònics de l’Antic Testament.

1.19. Localitza l’escena representada en el Tapís de la Creació, de  Girona. A qui-
na part de la Bíblia correspon? A quina col·lecció pertany? A quin llibre? 

1.20. Què és el cànon bíblic?

1.21. Quina diferència hi ha entre els llibres protocanònics i els deuterocanònics?

1.22. Quants llibres té en total la Bíblia cristiana?

Magisteri de l’Església. Facultat
i exercici de l’Església en virtut
dels quals aquesta fixa la doc-
trina catòlica i la recta interpre-
tació de l’Escriptura.

Preservació. Acció de guardar
d’un mal,d’un dany; conservació.

V O C A B U L A R I

R E C O R D A

La llista actual dels es-
crits o llibres que formen
la Bíblia s’anomena cà-
non i els llibres del cànon
reben el nom de canònics.

No tot el que s’ha escrit sobre
Déu és d’inspiració divina.

5. Gèneres literaris

Patriarca. Vell venerable, d’una
gran autoritat moral.

Exhortació. Paraules per induir
algú, amb arguments persua-
sius, a fer o deixar de fer alguna
cosa.

V O C A B U L A R I

R E C O R D A

Per conèixer la intenció dels autors sagrats, cal tenir en compte els gèneres
literaris que sorgeixen de les maneres de sentir, de parlar i de narrar en la cul-
tura d’una època determinada.

Saber la intencionalitat d’un
escrit ajuda a comprendre’l.

Els estudiosos ens han transmès
el sentit dels relats, mites, con-
tes... de la Bíblia.



5.3. Altres gèneres literaris en la Bíblia

– Jurídic i legislatiu: són textos legals que, a més, són una mani-
festació especial de la voluntat de Déu. Presenten les regulacions civils
i religioses que faciliten la vida de la comunitat.

– Sapiencial: són reflexions que ajuden a pensar sobre els grans in-
terrogants de la vida, com ara la mort, el sofriment, l’amistat, etc.

– Poètic: són textos, especialment en forma de pregària, que ex-
pressen situacions i sentiments humans i religiosos íntims, que dema-
nen el recurs de la imatge poètica.

– Epistolar: aquest gènere s’utilitza en el Nou Testament. Els des-
tinataris són persones o comunitats concretes. Les cartes comencen
amb una salutació adreçada al destinatari. Hi sol haver reflexions so-
bre diferents temes de fe i exhortacions d’ànim per a la persona o la co-
munitat. 

També podem considerar com a gènere l’anomenat midrash.
Aquesta paraula significa «investigar». Són escrits que cerquen el sentit
profund dels fets nous a partir dels textos antics o que s’hi inspiren. Els
evangelistes Mateu i Lluc, quan expliquen el naixement i la infantesa de
Jesús, ho fan a partir de textos de l’Antic Testament.
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1
5.1. Dos gèneres literaris en l’Antic Testament

– Mite: prové de la paraula grega MYTHOS,
que vol dir «reflexió». Pretén donar una opi-
nió o transmetre un missatge sobre realitats
concretes i profundes que experimentem els
éssers humans: per què la vida i la mort, per
què l’ambició i la generositat, per què el dolor
i l’alegria, quin és l’origen del nostre poble,
etc. Els mites cerquen donar respostes fent ús
d’un llenguatge simbòlic. Cal interpretar-los
per descobrir la veritat que transmeten. Els
onze primers capítols del Gènesi són mites.

– Profecia: literalment significa «parlar a
favor» i en general recull l’expressió que
anuncia o preveu allò que ha de succeir. Religiosament és el do o la ins-
piració divina i l’objectiu principal de la profecia és comunicar la vo-
luntat de Déu. Se serveix de símbols, visions o imatges. Distingim dos
tipus de funcions profètiques: la denúncia i l’anunci. El profeta, que
parla en nom de Déu, crida a la fe i a la conversió.

5.2. Dos gèneres literaris en el Nou Testament

– Paràbola: són comparacions explicades en forma de petites his-
tòries o relats. El punt de partida és un missatge que es vol transmetre.
Per això, se serveixen d’imatges de la vida (la naturalesa, la família, la
casa, etc.) que permeten comparar, amb un llenguatge senzill, dues co-
ses semblants i, al mateix temps, diferents. L’objectiu és que els oients
descobreixin de quin missatge es tracta i que reaccionin o es qüestionin
coses. En els evangelis hi ha més de quaranta paràboles explicades per
Jesús.

– Apocalíptic: la finalitat d’aquest gène-
re, que neix en èpoques de forta persecució
contra els creients, és consolar el poble i do-
nar-li esperances. Fa ús de múltiples símbols
i imatges, sovint desconcertants i de difícil
interpretació, per exemple, animals, pestes,
terratrèmols, visions, colors, nombres…,
que poden ser símbol de mort o de vida. En
l’Antic Testament el trobem, sobretot, en el
llibre de Daniel. En el Nou Testament el tro-
bem en el llibre de l’Apocalipsi i en alguns
fragments dels evangelis de Mateu i de
Marc.

16 R E C O R D A

En l’Antic Testament hi
destaquen el mite i la pro-
fecia.
En el Nou Testament hi
destaquen la paràbola i el
gènere apocalíptic.

R E C O R D A

Altres gèneres literaris
que podem trobar en la
Bíblia són de caràcter jurí-
dic i legislatiu, sapien-
cial, poètic i epistolar.

La torre de Babel, de Pieter
Bruegel, el Vell, és l’exemple
d’allò sublim i efímer de l’es-
forç humà.

La paràbola empeny a treure
ensenyaments i descobrir-ne
un missatge.

A C T I V I T A T S

1.23. Llegeix el mite de la torre de Babel (Gn 11,1-8) i intenta descobrir què
ens vol dir.

1.24. Busca en els llibres profètics de l’Antic Testament un exemple de cada una
de les funcions profètiques.

1.25. Busca els textos bíblics següents, classifica’ls segons que siguin de
l’Antic Testament o del Nou Testament, explica de què parlen i identifica el
gènere literari que fan servir: Lv 19,9-18; Flm 1,1-25; Am 8,1-14; Mc 4,1-9;
Dn 7,13-14; Pr 27,1.5.7; Lc 10,25-37.

1.26. Digues un llibre de la Bíblia que pertanyi al gènere sapiencial i un llibre
que pertanyi al gènere poètic. Argumenta la resposta.

1.27. Què és el midrash?

EN L’ANTIC TESTAMENT

– Prosa: escrits llegendaris, textos èpics, textos legislatius, dis-
cursos, pregàries, meditacions, mites, faules, històries, biogra-
fies, textos didàctics, visions, profecies, textos apocalíptics…

– Poesia: cants (de victòria, nupcials, funeraris…), himnes i pre-
gàries, escrits sapiencials, sentències, poemes amorosos, ora-
cions poètiques (salms), etc.

EN EL NOU TESTAMENT

– Gèneres majors: evangelis, fets dels apòstols, gèneres
epistolar i apocalíptic.

– Gèneres menors: discursos, paràboles, al·legories, mira-
cles, himnes, càntics, sentències, catequesi, etc.

DIFERENTS GÈNERES LITERARIS

En la Bíblia hi podem trobar
una gran diversitat de gèneres
literaris.



Aquesta aliança té una doble dimensió: la promesa i
el compromís de fidelitat de Déu.

– La promesa: d’una descendència: «Et faré molt i
molt fecund*; els teus descendents formaran diverses nacions,
i de tu sortiran reis» (Gn 17,6); d’una terra: «—Donaré
aquest país a la teva descendència» (Gn 17,8), i de la vin-
guda del Messies*: «L’Esperit del Senyor, Déu sobirà, repo-
sa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit. M’ha enviat a
portar la bona nova als pobres, a curar els cors desfets, a pro-
clamar als captius la llibertat i als presos el retorn de la llum,
a proclamar l’any de gràcia del Senyor» (Is 61,1-2).

– El compromís de fidelitat de Déu: Déu és fidel a
les seves promeses i es manté ferm en el seu amor: «Déu
compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor!
Mantinc el meu amor fins a un miler de generacions, perdono les culpes,
les faltes i els pecats» (Ex 34,6-7). I aquesta fidelitat durarà per sempre:
«El Senyor s’ha enamorat de vosaltres i us ha escollit d’entre tots els pobles,
[…] perquè us estima i es manté fidel al jurament que havia fet als vos-
tres pares» (Dt 7,7-8).

Tot això són els esdeveniments que aniran configurant la relació
d’Israel amb el Déu únic. A més, prepararan l’arribada del Messies, en
el qual s’acompliran les promeses anunciades pels profetes. És el
Messies qui establirà una nova i definitiva aliança entre Déu i la hu-
manitat sencera.

6.2. Història de la salvació en el Nou Testament:

Jesús, la revelació definitiva de Déu

Jesús de Natzaret no va deixar cap obra escrita; però tenim
el testimoni dels seus seguidors, que, uns anys després,
van explicar per escrit la seva experiència amb Ell. Aquests
escrits, que formen part del Nou Testament, aparegueren
lentament, fruit de l’experiència vital dels seguidors. 

Aquestes comunitats van poder experimentar i com-
partir les vivències de Jesús (evangeli anunciat); des-
prés, van conservar en la seva memòria els records d’ell,
els van seleccionar i van posar l’accent en determinades
paraules o determinats fets de Jesús. En definitiva, els
van viure i els van voler donar a conèixer a les genera-
cions futures (evangeli transmès i viscut).

D’aquesta manera van néixer els evangelis escrits. Va
ser a partir del segle II dC quan es va començar a utilitzar
el mot evangeli.
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1
La Bíblia explicita* l’amor de Déu per la humanitat a partir de la rela-
ció íntima amb el poble d’Israel, des dels seus orígens fins a la consti-
tució de les primeres comunitats cristianes. La màxima i plena expres-
sió d’aquest amor és Jesús de Natzaret.

Jesús de Natzaret estableix una nova relació entre Déu i el seu poble,
que va més enllà del mateix Israel: amb Jesús, i per mitjà de la seva vida,
passió, mort i resurrecció, el projecte d’amor de Déu s’adreça a la hu-
manitat sencera. 

Des de la perspectiva cristiana, la història humana, interpretada i
viscuda a la llum de Jesús de Natzaret, esdevé història de salvació. Així
doncs, es pot afirmar que, quan es parla de la Bíblia, es parla de la his-
tòria de la salvació.

Els moments més importants d’aquesta història de la salvació són:

6.1. Història de la salvació en l’Antic Testament:

el temps de la preparació o de la promesa

La concreció del projecte d’amor de Déu s’inicia amb una aliança*
entre Déu i el poble d’Israel. Serà una relació sovint marcada per tren-
caments i infidelitats per part del poble i els seus governants, però
també pel compromís d’amor i fidelitat de Déu vers el poble: bene-
diccions, descendència nombrosa, alliberament, terra promesa…
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6. La Bíblia: història de la salvació

ANTIC TESTAMENT

El temps de la preparació 
o de la promesa

NOU TESTAMENT

L’Església primitiva: el temps de l’expectació i
de l’expansió del Regne de Déu

JESÚS DE NATZARET
La revelació definitiva de Déu

Mapa de l’Orient Mitjà en
temps de l’Antic Testament.

Explicitar. Expressar i manifes-
tar clarament alguna cosa.

Aliança. Pacte o acord entre
dues parts que les compromet.
En el món bíblic, s’entén el pac-
te o acord entre Déu i la huma-
nitat.

V O C A B U L A R I

Fecund. Fèrtil, amb possibilitat
reproductora.

Messies. Significa «l’ungit, l’ele-
git o enviat»; en la Bíblia és l’en-
viat de Déu que portarà al gè-
nere humà la salvació promesa
pels profetes.

V O C A B U L A R I

Després d’experimentar les vi-
vències de Jesús, les primeres
comunitats cristianes van do-
nar-les a conèixer.

Jesús de Natzaret, el Messies.

R E C O R D A

Parlar de la Bíblia vol dir par-
lar de la història de la sal-
vació en tres moments: la
promesa, la revelació de
Déu i l’expectació i expan-
sió del Regne de Déu.



6.3. L’Església primitiva: temps de 

l’expectació i de l’extensió del Regne

de Déu

Jesús, des de l’inici de la seva predicació, va reunir
una comunitat, és a dir, un grup de persones que
anaven sempre amb Ell i que vivien com Ell. Aquest
grup es coneix com els deixebles* (Mc 3,13; 
Lc 10,1.17). D’entre la comunitat de deixebles, Jesús
n’escull Dotze, anomenats apòstols* (Mt 10,1-4;
Mc 3,13-19; Lc 6,14-16), els quals representaran el
«nou Israel», la nova comunitat de salvació que Ell
inaugura. 

A tots ells, apòstols i deixebles, Jesús confià 
la mateixa missió: anunciar el Regne de Déu.

Aquesta comunitat de creients i seguidors seus, amb capacitat de
perpetuar-se a través del temps i obrir-se a tots els pobles de la Terra, va
ser i és una realitat històrica, és a dir, una presència viva i activa enmig
del món també avui.

Durant tota la seva vida, Jesús va anar pre-
parant el petit grup perquè seguissin units
quan arribés l’hora de la seva partida. Els va
prometre la força de l’Esperit i els va disposar
perquè fossin anunciadors del Regne de Déu.
Així va néixer l’Església.

Lluc, el mateix autor de l’evangeli que
porta el seu nom, va escriure un altre dels lli-
bres del Nou Testament que s’anomena Fets o
Actes dels Apòstols, en què presenta les vi-
cissituds que hagueren de passar les primeres
comunitats cristianes, principalment les ges-
tes de Pere i Pau. Dóna una visió de què és
l’Església i de quina és la seva missió.
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1
Els quatre evangelis recullen l’experiència de les

diverses comunitats cristianes. Els textos que ens
han arribat són, doncs, el resultat d’un procés força
complex. El gràfic de la dreta representa un esque-
ma d’aquest procés de composició. 

Segons la tradició, els noms associats a cada
evangeli corresponen a Mateu, Marc, Lluc i Joan.

– Mateu: és el recaptador d’impostos o publicà
que fou cridat per Jesús (Mt 9,9) i que formava part
dels Dotze (Mt 10,3). Aquest evangeli va ser escrit
pels volts de l’any 80, a Palestina, per als cristians
conversos* del judaisme. 

– Marc: fou un deixeble de la comunitat de
Jerusalem (Ac 12,12), company de Pau en el seu apos-
tolat (Ac 12,25) i també de Bernabé (Ac 15,37.39).
L’evangeli de Marc va ser el primer que es va escriu-
re, abans de l’any 70, segons una antiga tradició, a
Roma, per a cristians d’origen pagà.

– Lluc: era, probablement, un cristià originari d’Antioquia. Es diu
que era metge (Col 4,14) i que tenia un origen pagà. Aquest evangeli va
ser escrit entre els anys 70 i 90, més
tard que el de Mateu i el de Marc, i
els destinataris eren les comunitats
sorgides en el món pagà.

Els evangelis de Mateu, Marc i
Lluc s’anomenen sinòptics*, per-
què expliquen la vida i l’activitat de
Jesús d’una manera semblant i per-
què moltes frases i passatges sencers
coincideixen fins al punt que, fre-
qüentment, fan ús de les mateixes
paraules.

– Joan: aquest evangeli és diferent dels altres tres. Es distingeix pel
seu vocabulari, el seu estil i la seva estructura. Sobre l’autoria, s’atri-
bueix a l’apòstol Joan (Jn 21,24), un dels fills de Zebedeu (Mt 4,21) i
un dels deixebles més estimats per Jesús (Mc 5,37). Va ser escrit cap al
final del segle I o a principis del segle II dC. Els destinataris van ser els
cristians de la comunitat de Joan.
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JESÚS DE NATZARET

Predicació dels apòstols

Vida de les primeres comunitats 
(tradicions orals i escrites)

Fets de Jesús

Lluc

Joan

Paraules de Jesús

Mateu

Marc

Convers. Dit del convertit d’una
religió a una altra.

Sinòptic. Paraula d’origen grec
que vol dir «perspectiva comu-
na».

V O C A B U L A R I

R E C O R D A

Cadascun dels quatre evangelis,Mateu,Marc, Lluc i Joan, transmeten el mis-
satge, la vida, la mort i la resurrecció de Jesús.

Els Dotze és l’expressió per de-
signar els apòstols de Jesús.

«Jesús s’acostà i els va dir:

—He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu, doncs, a tots els pobles i
feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit
Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres
dia rere dia fins a la fi del món.» 

MATEU 28,18-20 

Jesús crida els deixebles i apòs-
tols perquè el segueixin.

Seguint el manament de Jesús,
l’Església esdevé anunciadora
del Regne de Déu.

Deixeble. Generalment, es refe-
reix al qui segueix els ensenya-
ments d’un mestre. En el Nou
Testament, es diu del seguidor
de Jesús.

Apòstol. Cada un dels membres
del grup dels Dotze que va es-
collir Jesús. També s’aplica a
qui testimonia amb la predica-
ció la bona nova de Jesús. 

V O C A B U L A R I



Un pas més

2322

L’Església neix el dia de la Pentecosta, amb la vin-
guda de l’Esperit Sant que Jesús havia promès:

A partir d’aquest moment, els seguidors de Jesús
se senten amb forces per anunciar la bona nova del
Regne que Jesús els va ensenyar. De la petita comu-
nitat del cenacle del dia de la Pentecosta sorgirà un
bon nombre de comunitats cristianes, a Jerusalem,
Antioquia, Roma, Efes, etc., els membres de les
quals intenten viure segons l’ensenyament de Jesús i
es disposen a donar a conèixer el seu missatge per
mitjà de l’exemple i la predicació (Ac 4,32-33).

A poc a poc, les comunitats s’organitzen, al co-
mençament, al voltant de l’autoritat dels apòstols i,
a mesura que creixen en nombre, van assignant di-
versos serveis o ministeris segons les necessitats: la
pregària, el servei de la paraula (la predicació), l’a-
tenció als pobres... (Ac 6,1-7). 

El ràpid creixement de l’Església es deu al testimoni dels primers
cristians, els quals, sense por de les persecucions per part dels jueus i
dels romans, van estendre el missatge del Regne de Déu «fins als con-
fins de la terra». 

«Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven
reunits tots junts. [...] Llavors se’ls van aparèixer unes
llengües com de foc, que es distribuïen i es posaven so-
bre cada un d’ells. Tots van quedar plens de l’Esperit
Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal
com l’Esperit els concedia d’expressar-se.» 

FETS DELS APÒSTOLS 2,1-4 

A C T I V I T A T S

1.28. Busca les citacions següents i digues quin tipus de Messies anuncien: 
Is 61,1; Sl 2,6-12; Ac 2,22-23; Dn 7,13; Jn 20,31.

1.29. Fes un quadre que sintetitzi la història de la salvació en l’Antic
Testament, el Nou Testament i l’Església primitiva. Pots utilitzar algun recurs
informàtic per a la presentació o bé pots fer-lo en forma de còmic.

1.30. Quins són els orígens i la finalitat de l’Església?

1.31. En la festa de la Pentecosta, què celebren els cristians? Quin origen
té? Quin significat li dóna l’Església? Hi ha alguna manera popular de ce-
lebrar-la?

R E C O R D A

Els escrits del Nou Testa-
ment transmeten el mis-
satge del Regne de Déu.
Els primers cristians es-
tenen la Paraula de Déu,
per l’impuls de l’Esperit
Sant.
El missatge de Jesús es
comprèn i es viu a partir
de la comunitat i en comu-
nitat (l’Església). 

Reunits els apòstols amb
Maria, la mare de Jesús, rebe-
ren l’Esperit Sant el dia de
la Pentecosta.

És possible que encara no hagis tingut ocasió
de llegir el llibre dels Salms, de l’Antic

Testament. Hem triat uns quants versets del salm
119. El tema recurrent en cada dos versos és la
Paraula de Déu. Per designar aquesta Paraula
apareixen termes com decrets, manaments, llei,
camí o pacte. Tot el salm, però, fa referència a la
felicitat que troba aquell que segueix la veu de
Déu.

«Feliços els homes de conducta irreprensible, 
que segueixen la Llei del Senyor!
Feliços els homes que guarden el seu pacte 
i cerquen el Senyor amb tot el cor,
no cometen mai cap mal,
segueixen els seus camins!

Has donat els teus preceptes
perquè siguin observats fidelment.
Tant de bo que els meus camins no es desviïn
de guardar els teus decrets.

El meu cor et lloarà amb sinceritat
quan aprendrà que decideixes amb justícia.
Vull guardar els teus decrets;
no m’abandonis, no em deixis sol.

Com mantindrà pur un jove el seu camí?
Vivint d’acord amb la teva paraula.

Guardo al fons del cor el que has promès,
per no pecar contra tu.
Sigues beneït, Senyor!
Fes que aprengui els teus decrets.

Els meus llavis compten d’una a una
totes les sentències que has donat.
Sóc més feliç guardant el teu pacte
que fruint de grans riqueses.

Vull considerar els teus preceptes
i fixar-me en els teus camins.
Els teus decrets són la meva delícia,
no oblidaré mai el que has promès.

Guia’m pel camí dels manaments,
que jo me l’estimo de debò.»

SALM 119,1-5.7-9.11-16.35

L’apòstol Pau va ser un apassionat de Crist. Et
proposem que llegeixis aquesta altra «car-

ta», que ben bé podria dirigir-nos el mateix Pau a
nosaltres, ara i aquí.

«Estimades germanes i germans que esteu repartits
per totes les esglésies del món: us desitjo la gràcia i la
pau de part de Déu nostre Pare i del Senyor
Jesucrist.

Us escric, tal com faig des que vaig plantar en vosal-
tres la llavor de l’Evangeli de Jesús, per a recordar-vos
les meves paraules, que volen reflectir les seves. Sabeu
tan bé com jo que el Senyor Jesús m’escollí per ser apòs-
tol dels gentils i que duc a terme aquesta missió amb
orgull i passió. Amb la mateixa passió amb què un
dia vaig perseguir els cristians, aferrat com estava a
l’antiga llei i als seus manaments, jo, que m’enorgu-
llia de ser un fariseu irreprotxable.

Però des que Jesús entrà en la meva vida com una
llum cegadora, la resta es tornà foscor. Vaig compren-
dre com estava d’equivocat i que lluny que era de la
vertadera felicitat. Avui, ja no existeix cap més alegria
per a mi que seguir Crist i predicar l’evangeli.

Vull demanar-vos que no visqueu per a vosaltres.
Perquè, si vivim, ho fem per al Senyor, i si morim,
morim per a ell; en la vida i en la mort som del
Senyor. Aquest és el secret de l’autèntica alegria. 

Tant de bo existís una manera més ràpida i còmo-
da de posar-me en contacte amb vosaltres. Potser al-
gun dia la gent es podrà comunicar a distància es-
coltant-se la veu o veient-se la cara. Mentrestant,
sabeu que m’encanta escriure-us, perquè sou els fills
estimats del Senyor.

Dono gràcies a Déu sense parar per vosaltres, per
haver-vos conegut, i perquè és Ell qui, malgrat les
dificultats, fa possible el creixement de la llavor que
un dia vaig plantar en vosaltres.

Que la gràcia del Senyor Jesús, l’amor del Pare i la
comunió de l’esperit sant siguin amb tots vosaltres.
Una abraçada.»

PAU

La Bíblia per a tu
Edebé



1.1. Elabora un petit quadern de ruta que expliqui de forma molt resumida el més important que
t’ha passat a la vida. Podries titular-lo així: «La bona notícia de…»

1.2. Com explicaries què és la Bíblia a una persona que no sigui cristiana?

1.3. Classifica aquests llibres de la Bíblia segons que pertanyin a l’Antic Testament o al Nou
Testament: 

Josuè – Ester – Hebreus – Jonàs – Mateu – Lluc – Gènesi – Joan

1.4. Classifica aquests llibres de la Bíblia segons que siguin evangèlics, profètics, epistolars, histò-
rics o didàctics i ordena’ls segons que pertanyin a l’Antic Testament o al Nou Testament: 

Esdres – Rut – Jeremies – Marc – Ezequiel – Mateu – Tobit – Judit – Efesis  
Malaquies – Romans – Nahum – Tessalonicencs – Samuel

Hi ha algun altre tipus de gènere literari a més dels que hem esmentat? Quin o quins? Què són els
gèneres literaris de la Bíblia?

1.5. Defineix els conceptes següents: canònics, mite, profecia i paràbola.

1.6. Podries explicar la doble dimensió que té l’aliança que Déu fa amb el seu poble?

1.7. Quina diferència hi ha entre l’evangeli i els evangelis?

1.8. Omple els buits amb aquestes paraules:

Marc – Lluc – judaisme – tard – pagà – Joan – Mateu – últim

– L’evangelista ............................ va escriure el seu evangeli per als cristians conversos del
...........................

– L’evangelista .......................... fou un deixeble de Pere i va escriure el seu evangeli destinat als
cristians d’origen ............................

– L’evangelista .......................... probablement era metge i sembla que va escriure el seu evangeli
més ............................. que Mateu i Marc.

– L’evangelista ................................ va ser l’.............................. a escriure el seu evangeli.

Podries establir en quin ordre es van escriure els evangelis?

1.9. Llegeix el text de l’apòstol Pau que trobaràs en l’apartat «Un pas més» de la pàgina 23 i fes un
comentari dels valors que hi podem descobrir.

1.10. Segons el cristianisme, què és l’Església?

25

Activitats de síntesi

24

Síntesi de la unitat

2 La Bíblia és un conjunt de llibres distribuïts en dues grans parts: l’Antic Testament i el Nou
Testament. 

2 Les accions i les paraules revelades són recollides en la Bíblia com a paraula de Déu. Els autors
bíblics són mediadors de la paraula de Déu.

2 La paraula Bíblia significa «llibres». És com una petita biblioteca que consta de 73 llibres: 

– Antic Testament (46 llibres): fa referència als orígens del món i a la història del poble d’Israel, com
a poble escollit de Déu per preparar la vinguda del Messies.

– Nou Testament (27 llibres): fa referència a la persona de Jesús de Natzaret, el Fill de Déu (evan-
gelis), i al naixement de l’Església i la vida de les primeres comunitats cristianes (Fets dels Apòstols).
També inclou cartes adreçades a diferents comunitats cristianes (Pau, Hebreus, Pere, Jaume, Judes,
Joan) i un text sobre la fi dels temps (Apocalipsi).

2 Per entendre la formació de la Bíblia cal tenir en compte el procés de composició: les tradicions
orals esdevenen forma escrita, i la comunitat de creients accepta el caràcter diví dels escrits. 

2 La llista actual dels escrits o llibres que formen la Bíblia s’anomena cànon i els llibres del cànon
reben el nom de canònics.

2 Els gèneres literaris sorgeixen de les maneres de sentir, de parlar i de narrar en la cultura d’una
època determinada. 

2 En l’Antic Estament hi destaquen els mites i les profecies. El mite vol donar resposta a preguntes
profundes vinculades a l’existència de l’home. La profecia té com a objectiu comunicar la voluntat
de Déu mitjançant l’ús de símbols, visions, imatges…

2 En el Nou Testament hi destaquen les paràboles i el gènere apocalíptic. En les paràboles es nar-
ren diferents fets o anècdotes vinculats amb la realitat quotidiana de qui l’escolta o la llegeix, amb la
finalitat que aprengui un ensenyament o de provocar-li una reacció. El gènere apocalíptic, mit-
jançant símbols i imatges estranys i difícils d’interpretar, plens de simbologia, parla de l’esperança.

2 Cadascun dels quatre evangelis, Mateu, Marc, Lluc i Joan, transmeten el missatge, la vida, la
mort i la resurrecció de Jesús.

2 El fet més decisiu de la història de la salvació que presenta la Bíblia és la persona de Jesús de
Natzaret, el Fill de Déu. 

2 Els escrits del Nou Testament transmeten el missatge del Regne de Déu.

2 Els primers cristians estenen la Paraula de Déu, per l’impuls de l’Esperit Sant.

2 El missatge de Jesús es comprèn i es viu a partir de la comunitat i en comunitat (l’Església). 


