LA BONA NOTÍCIA
Jesús va venir al món per a portar-nos la bona notícia. Per a ensenyar-nos el
camí autèntic que l'home ha de seguir per a trobar-se amb Déu.
Però no tothom estava preparat per a rebre i comprendre aqueix missatge.
A qui es dirigia Jesús en aquella època?
Saduceos: Formaven part de l'elit aristocràtica de la societat en l'època de
Jesús. Sovint s'aliaven amb el poder imperial de Roma. Realitzaven una
interpretació superfcial de la Torà.
Fariseos: De condició econòmica més humil , dedicaven tot el seu esforç a
estudiar i a complir la llei.
Zelotes: Volien aconseguir per tots els mitjans l'expulsió dels romans d'Israel,
encara que fóra utilitzant la violència
ESENIOS: Eren considerats com una secta. Profundament decebuts del culte
que es practicava en el temple de Jerusalem, van optar per separar-se per a
recuperar la puresa i viure en el desert
POBRES, MALALTS, MARGINATS, DONES: Eren persones de segona categoria. No
tenien els mateixos drets que els altres i davant Déu no tenien el mateix valor
que altres persones.
2. L'HOME OBERT A la TRANSCENDÈNCIA
Els arqueòlegs han descobert que ja en el Paleolític Superior existia una certa
visió de la transcendència. (pintures rupestres, ritus, creences...etc)
Transcendència: allò que està més enllà de l'experiència humana. Des d'un punt
de vista religiós, expressa la relació amb Déu.
Des dels inicis de la humanitat l'home sempre ha tingut consciència de
l'existència de la transcendència

3. ELS PRIMERS CREIENTS
ABRAHÁN
Des del principi de la humanitat l'home ha sentit la necessitat d'afrmar-se en
les seues creences espirituals, com a resposta als grans interrogants humans.
En l'Antic Testament, en el llibre del Gènesi, se'ns relata la història de Abrahán.
Déu li convida a abandonar la terra de Ur, a Mesopotàmia i dirigir-se a la terra
de Canaán en Palestina.
Ell va acceptar amb confança aquesta trucada espiritual i va fer seu el projecte
de Déu: l'inici d'un gran poble, al que Déu va prometre una descendència més
nombrosa que els estels del frmament
ELS PROFETES
El poble hebreu, al llarg de la seua història, va patir moltes penúries i va
cometre moltes infdelitats cap a Déu i cap a la seua Llei. Durant aquest temps
van aparèixer els profetes, com a guies del poble i mediadors davant Déu. Els
profetes eren homes, que inspirats per Déu, rebien la seua paraula i la
transmetien al poble.
El poble no sempre els escoltava.
5. LES MEDIACIONS: LA TROBADA AMB DÉU
Les mediacions ajuden a establir una relació amb Déu:
- Mediacions centrals: Són les més importants de cada religió, la Bíblia per als
cristians.
- Mediacions de temps: Festes religioses que representen moments sagrats de
la trobada amb Déu: Nadal i Pasqua per als cristians, Ramadà per als
musulmans...

- Mediacions de lloc: temples o edifcis o espais naturals: Santuari Verge de
Lorda per als catòlics, riu Ganges per als hinduistas.
- Mediacions d'expressió: Són els nostres sagraments.
- Mediacions socials: Les formes d'organitzar-se que tenen les comunitats. Per
als cristians les parròquies i els rectors, per als musulmans la mesquita i els
imans.

