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Descripció de l’assignatura:
Metodològicament, l'assignatura s'estructura com a seminari. Sense renunciar, però, a la
dimensió sistemàtica essencial a tota activitat acadèmica, no s'exposarà escolàsticament una
descripció de la doctrina relativa a la Unció del Verb tal com s'entenia a les diverses teologies
dels segles I i II. El treball fonamental consistirà en la lectura i anàlisi de textos i el
desenvolupament de la capacitat crítica per orientar-se enmig unes claus de lectura molt
llunyanes als nostres esquemes teològics actuals.
L'itinerari docent arrencarà de l'anàlisi, suposant en els alumnes una capacitat d’orientació
mínima tant en el camp de la metodologia científica dels estudis patrístics, com enmig de la
multiplicitat de formes del pensament teològic dels primers segles. Com a coordenades
seguirem emprant les hipòtesis de treball de l'escola del jesuïta Antonio Orbe, bàsicament la
seva intuïció d'estructurar la primera reflexió teològica entorn de dues matrius bàsiques:
asiàtica i alexandrina.
Ja en el seu document sobre cristologia de l’any 1979, la Comissió Teològica Internacional
feia palesa la urgència de recuperar la consideració de la dimensió pneumatològica en l’obra
de Crist Salvador, amb una menció explícita a la Unció de Jesús per l’Esperit en el Jordà com
a fonament de la seva missió messiànica. L'exegesi als relats del baptisme del Senyor és un
dels llocs on la riquesa de teologies que configura els primers passos del pensament cristià és
manifesta amb més vivacitat i eloqüència. Després de plantejar breument el problema des de
la vessant de la història del pensament i després també d’haver apuntat els trets exegètics
bàsics dels textos neotestamentaris referits a la Unció de Jesús en el Jordà, treballarem una
selecció d’exegesis patrístiques dels primers segles sobre el baptisme del Senyor. Al llarg del
treball d'anàlisi tractarem d'atansar-nos tant a la ubèrrima multiplicitat d'intuïcions on es
teixeixen les primeres teologies trinitàries, com a la constatació de la primacia essencial de la
concepció antropològica, en l'estructuració dels diferents esquemes de pensament cristià.
Temari abreujat:

INTRODUCCIÓ:
1. Presentació de l’assignatura: significació teològica, programa, didàctica i avaluació.
2. Les dues matrius bàsiques de la primera reflexió teològica: alexandrina i asiàtica.
PERSPECTIVA SISTEMÀTICA
3. Jesús, Fill de Déu des de l’Encarnació i Crist, Ungit de Déu en el Jordà.
PERSPECTIVA BÍBLICA
4. Testimonis neotestamentaris del Baptisme del Senyor.

EL BAPTISME DEL JORDÀ DINS LA PRIMERA EXEGESI: HETERODOXES
5. Ortodòxia i heretgia en els dos primers segles del cristianisme.
6. Exegesis del Baptisme de Jesús a la teologia dels ebionites.
7. Exegesis del Baptisme de Jesús a la teologia gnòstica I.
8. Exegesis del Baptisme de Jesús a la teologia gnòstica II.
EL BAPTISME DEL JORDÀ DINS LA PRIMERA EXEGESI: ECLESIÀSTICS DE
MATRIU ASIÀTICA
9. Justí.
10. Ireneu I.
11. Ireneu II.
12. Gregori d’Elvira.
13. Hilari de Poitiers.
EL BAPTISME DEL JORDÀ DINS LA PRIMERA EXEGESI: ECLESIÀSTICS DE
MATRIU ALEXANDRINA
14. Climent d’Alexandria.
15. Origenes.
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