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Descripció de l’assignatura:
«En l’Antic Testament el discurs fonamental és el discurs sobre Déu en la seva relació
de misericòrdia amb la persona humana. Els textos veterotestamentaris manifesten un vivum
sensum Dei (DV 15) i constitueixen una font fonamental de la qual beu el Nou Testament en el
seu conjunt. L’anunci del Regne, dut a terme per Jesús, s’orienta a la primacia de Déu, tal com
assenyala la seva resposta al doble manament de l’amor. En aquest sentit, el discurs teologal
agermana l’Antic Testament i la predicació del Regne, de manera que els relats narratius, els
oracles profètics, els llibres sapiencials i les pregàries sàlmiques són anticipacions de
l’experiència cristiana: l’horitzó antropològic i religiós de l’Antic Testament resta integrat en
l’experiència cristiana, que és fonamentalment trinitària.
N’hi ha prou de recordar la gran quantitat de principis legals (els deu manaments), de
veritats universals (sobre la vida humana, de discursos morals (virtuts i pecats) que els creients
en Jesucrist accepten com a propis. Hi ha, doncs, una lectura cristiana de l’Antic Testament,
que és implícitament cristològica en la mesura que sosté i nodreix la confessió de fe en Jesús,
Senyor i Salvador. Aquesta lectura parteix d’un principi unificador o centre de l’Escriptura
que és la revelació amorosa de Déu en Crist rebuda a través de l’Esperit i plasmada en els
textos dels dos testaments».
(A. PUIG, Teologia de la Paraula, 132-133)
Temari abreujat:
FILS D’ARIADNA

Paraula de Déu i paraula de l’home
Prioritat de l’altre sobre el jo
La història des del punt de vista dels perdedors
La institució de la fraternitat
LA GRAN HISTÒRIA
Narració i esdeveniment
L’esdeveniment bíblic
La Bíblia com a relat d’un esdeveniment
El relat de l’èxode
La trama de la narració
La relectura de la història
L’organització dels llibres bíblics o cànon
L’esdeveniment refundador o Nou Testament

 LA TRAMA TEMÀTICA
Èxode
Desert

Desert
Pujada a la muntanya
Terra promesa
Passió
Resurrecció
Do de l’Esperit
Missió
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