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Descripció/Justificació
L’anuari de l’AUSP, a propòsit del TERCER CURS DE TEOLOGIA, i després de subratllar que les
assignatures bàsiques on Misteri de Déu i Cristologia, explica que l’estudi bíblic es concreta en
PROFETES i Sinòptics-Fets. Sobre la nostra assignatura afirma el següent: «Els PROFETES, porta
d’entrada a l’experiència bíblica de Déu».
Subratllem el sentit d’experiència. És una experiència personal (la Paraula «atrapa» al profeta) i
col·lectiva (el profeta comparteix-comunica la Paraula). «Experiència de Déu» s’ha d’entendre en
sentit objectiu: experiència que Israel fa de Déu, i en sentit subjectiu (experiència que Déu fa d’Israel).
L’anuari de l’AUSP també afegeix que les assignatures bíbliques «estan íntimament relacionades
amb els temes teològics centrals del curs, dels quals en fan una aproximació exegètica.»
Per això, l’assignatura PROFETES introdueix, primer de tot, el «fenomen profètic» (des d’un punt
de vista fenomenològic i literari). Després, fa un recorregut per les vicissituds històriques a les quals
la Paraula profètica volia donar un sentit. Des d’aquesta base es podrà situa la persona i el missatge
(vivencial–literari–teològic) de cada llibre profètic del Primer Testament. Al final, s’aporta un breu
apunt sobre altres profetes i profetesses, els noms dels quals no encapçalen cap llibre bíblic. Per raons
de tradició cristiana catòlica, es fa també una presentació del «profeta» Daniel.
L’assignatura és una especificació i aprofundiment de la Introducció a l’Antic Testament (juntament
amb «Pentateuc» i «Escrits Sapiencials i Salms» -4rt curs).

Requisits i orientacions prèvies
Haver fet la Introducció a l’Antic Testament.
Tenir unes mínimes nocions d’història de l’Israel Bíblic.
Tenir unes mínimes nocions de literatura bíblica.

Objectius
Tenir els elements bàsics per reconèixer i entendre el paper fonamental dels «profetes» en la Bíblia.
Aprofundir en una part específica dels llibres del Primer Testament: els Profetes, al costat de la Llei
i els Escrits.
Situar cada llibre profètic del Primer Testament en el seu context històric, vivencial, i literari per
copsar-ne el màxim de bé possible el missatge.
Adquirir un cert «pensament profètic» com a instància crítica de la realitat i com a «revelació» de la
presència transformadora del Senyor.

Competències

(1) Capacitat de buscar per un mateix informació i contrastar-la críticament
(2) Aprenentatge del contingut
(3) Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, geografia, història, cultura,
simbolisme... a partir del mateix text bíblic.
(4) Saber inter-relacionar les qüestions plantejades

Continguts
1. INTRODUCCIÓ AL FENOMEN PROFÈTIC
1.1. Aproximació fenomenològica, història de la investigació, i delimitació dels llibres profètics
1.2. Vocació, recepció i transmissió de la Revelació, gèneres literaris
Endevinació, màgia, profecia
2. ELS LLIBRES DELS PROFETES
2.1. Els profetes preexílics:
Elies, Amós, Osees, Miquees, 1r Isaïes (cc. 1-39)
2.2. Els profetes exílics:
Sofonies, Nahum, Habacuc, Jeremies, Ezequiel, 2n Isaïes (cc. 40-55)
2.3. Profetes postexílics:
Ageu, Zacaries (cc. 1-8), 3r Isaïes (cc. 56-66)
Abdies, Malaquies, Joel, Jonàs, Zacaries (cc. 9-14)
3.EXCURSUS El «profeta» Daniel
4. EL FINAL DE LA PROFECIA – ELS CONCEPTES TEOLÒGICS PRINCIPALS
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
L’assignatura té 5 ECTS (= 125 hores). Aquestes 125 hores es distribueixen de la següent manera:
*Hores presencials (43%), que inclouen les classes (33%), les activitats a l’aula (6,5%) i les
tutories (3,5%)
*Hores personals de l’alumne (57%), que inclouen les hores personals d’estudi (48%) i les
hores de programació i realització de les activitats (9%).
L’estudi de cada llibre bíblic d’un profeta inclou: l’ambientació històrica, la persona del profeta,
l’estructura del llibre, les idees clau del missatge.

Avaluació
L’avaluació és continuada.
Criteris d’avaluació:

S’avaluen les quatre competències mencionades més amunt, cadascuna de les quals aportarà el 25%
a la nota total del curs.
Tècniques d’avaluació:
*Pel que fa a les dues primeres unitats introductòries del curs:
-lectura d’unes poques pàgines d’un llibre/article sobre els temes tractats a classe. Resum
escrit i crítica personal (dues lectures)
COMPETÈNCIA 1
*Pel que fa a les tres unitats sobre els llibres profètics:
-activitat per afermar el contingut del missatge de cada profeta
COMPETÈNCIA 2
-comentari d’un text bíblic (amb pauta)
COMPETÈNCIA 3
*Pel que fa a la unitat final del curs:
-confeccionar una graella de conceptes teològics, veient la seva interrelació i evolució en les
diverses èpoques històriques.
COMPETÈNCIA 4
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