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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
El curs pretén oferir una introducció als diversos escrits del Nou Testament, tradicionalment vinculats
amb la comunitat o escola que prové de Joan, l’apòstol de Jesús.
Començarem l’estudi per l’evangeli de Joan, del qual observarem aspectes literaris com ara l’estil, el
vocabulari, les tècniques narratives i de composició, i aspectes de contingut o teològics, com la figura de
Jesús, la passió com a victòria, el judici mutu entre Jesús i el món, la fe com a resposta davant Jesús.
També ens fixarem en els elements que permeten de reconstruir el procés de composició de l’evangeli,
particularment el conflicte dels cristians del segle I amb el judaisme.
Posteriorment, farem també una breu anàlisi de les tres cartes de Joan, que ens ajudaran a entendre
l’ambient vital i l’evolució de la comunitat joànica.
Per acabar, dedicarem també l’atenció al darrer i el més singular dels llibres bíblics, l’Apocalipsi.

2. PROGRAMA- TEMARI
1.

L’evangeli de Joan.
1.1.

Introducció.

1.2.

Elements d’estil i de composició: diàlegs, signes, controvèrsies, discurs de comiat, relat
de la Passió...

1.3.

Jesús en l’evangeli de Joan.

1.4.

Altres temes d’interès: la passió com a exaltació, l’Esperit Sant, creure o no creure...

1.5.

Temes històrics: la comunitat joànica, procés de redacció de l’evangeli.

2.

Les cartes de Joan.

3.

El llibre de l’Apocalipsi.
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
Exposició oral durant uns 15minuts, d’una perícope a escollir per l’alumne, treballada exegèticament. El
professor li farà preguntes sobre el tema exposat.

