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D’on venim 
la qüestió dels fonaments 





 
CRISTISME 

 dels inicis a la Reforma/Contrareforma (concili de Trento, 545-63) 
 

CRISTIANISME	
de	la	Reforma/Contrareforma	a	avui		

	



La qüestió del CALENDARI 

• Anno	Urbis	Conditae	(A.U.C.)	

• Anno		Domine	
	

753	A.U.C.	=	a	1		d.C./	e.a.		

																		2017	e.a.	=		2770	A.U.C.	 DIONÍS	l’esquifit	(470-544)	



EPOCALITAT i LOCALITAT 

	
	
753	A.U.C.	=	a	1		d.C./	e.a.	



•  Jesús	de	la	Història																							Flavio	Josefo	[93-94]	
																																																												(37-100	e.a.)	

		
•  Jesús(Crist)	de	la	fe																						Epístoles	i	Evangelis	[51-100]				

																				LLEI	DEL	NOU	TESTAMENT	



CONCILI DE JERUSALEM (Gal. 2,11) 
   c. 50 e.a.   



 
Origen del cristisme: dos cristismes 

 

1.	Comunitat	palestinenca	(L’Església	judeo-creient	de	Jerusalem)									
					APOSTOLS	i	primers	deixebles	(secta	judaica)	
	

	
		

	
	
2.		Comunitat	hel·lenística	(L’Església	cristista	d’Antioquia).													
						Alliberament	de	judaisme	(33-125	e.a.)	
						PAU	de	Tars		
	
	



VIATGES DE PAU 

																						45-49																																																									50-52																																																								54-58	



NOTICIA de PAU  
En el principi el cristisme és paulí 

•  Església	de	Pau	(s.	I)	

• Doctrina	de	Pau	(epístoles:	51-67	e.a.)	
			-	Crist:	ésser	diví	pre-existent	
			-	Expiació	universal	
			-	El	tema	de	la		justificació	(de	la	salvació)	per	la	fe	
						eclesial	i	la	gràcia	divina	
				



NOTICIA de PERE  

		
·	Església	de	Pere	(judeo-cristista)	
	
·	Epístola	de	Pere	(c.	64-67	e.a.)	
		-	Jesús	és	Fill	del	Pare	
		-	La	fe	en	Ell	et	converteix	en	escollit	
		-	Salvació	per	les	obres	(bones)	
		-	Estimeu	i	continueu	sotmesos	
	



ESGLÉSIA DE PAU 
salvació per la fe  

	
ESGLÉSIA	DE	PERE	

salvació	per	les	obres	



Neró (37-68) [54-68]  

Any	64		



Amics per decret (Inocenci X, a.1647) 



a. 70 e.a..  

Revolta	nacionalista	(zelotes)	

							Fi	del	judeo-cristisme	



 
segona etapa  

el(s) gentil-cristisme(s) 
 

• Sense	líders	(Pau/Pere)	
	

• Necessitat	de	cànon	biogràfic	del	fundador	
• Feble	corpus	doctrinal	



Dels 70 als 4 E(U)VANGELIS CANÒNICS 

•  60-70	e.a.:	document	Q	
•  70	evangelis	
	

	



 
L’establiment de cànon dels evangelis  

 
•  Ireneu	de	Lió	(c.	185)		
• Cirili	de	Jerusalem	(350)		
•  Sínode	de	Laodicea	(Anatòlia)	(a.	363-4)		
• Anatasi	d’Alexandria	(373)	

Concili	de	Trento	(1545	-	1563)	



Els 4 evangelis canònics  

ELS	3	SINÒPTICS:		
•  c.	75-80	:Evangeli	de	Marc	(Itàlia)	
•  c.	90:		Evangeli	de	Mateu	(Egipte)	
•  c.	100:	Evangeli	de	Lluc	(Roma)	

•  s.	II:				Evangeli	de	Joan/”el	vell”	(Àsia			Menor)	



 
s. III-IV: Evangelis apòcrifs  

 

De	la	Nativitat	(5)	
De	la	infància	(5)	
De	la	passió	i	resurrecció	(11)	
Asuncionistes	(3)	
Gnòstics	de	Nag-Hammadi	(de	Tomàs	i	de	Felip)	
Cartes	del	Senyor	(2)	



CISMES, HERETGIES i ORTODOXIA 

tenim	CÀNON/manca	DOCTRINA	
	

DOGMA	i	airesis		
Secta	i	CISMA	

	



 
El segon cisma: L’Església de Marció (85-160 e.a.) 

Marcionisme 
 

Hel·lenistic	(ascetisme/estoicisme)		
DUATEISTA	(l’Ocult	i	el	Demiürg).	Jesucrist	és	el	missatger	de	l’Ocult/Moisès	del	Demiürg		
Aparentisme	de	Jesús(Crist)	



 ... heretgies (s. II-III) ... 

• ADOPCIONISME			
• Montanisme	
• Carpocracians	(cínics)	
•  Ebionites	(E.	dels	pobres)	
• Gnosis	
• Maniqueisme	
• Novacianisme	(rigorisme)	
•  ...	



TERTUL·LIÀ (c.160-c. 220) 
el segon TEÒLEG de l'Església (paulista) 

• RACIONALITZAR	la	FE	(veritat):	Justí,	Hipòlit,	Origines,	TERTULIÀ	...	
			Objectiu:	racionalitzar	per	evitar	raonar	

	

		“Crec	perquè	és	impossible”	
		EL	MISTERI	de	la	TRINITAT	
Crist	subordinat	al	PARE	



PERSECUCIÓ i TOLERÀNCIA 
(249-259) (303-305) 



Davant la “persecució”... més cristismes... 

	

• Cecilians/caiguts/impurs/catòlics	(majoria)/servils/renegats	

• Donatistes/”purs”/confessors/rigoristes/martirs	



La TETRARQUIA 
a. 311 

MAXIMI		(Egipte	i	Àsia)		
LICINI	(de	Grècia	al	Danubi)	
MAJENCI	(Itàlia	i	Àfrica	del	Nord)	
COSTANTÍ		(Gal·li	a,	Hispania	i	Britania)	



311: edicte de tolerància (Galeri i Licini) 

	
	
	

o	reprimir	o	tolerar	



Caius Flavius Valerius Aurelius Constantinus 
Constantí el Gran (c. 280-337) [312-337] 

INCORPORAR	(versus	“reprimir”,	tolerar)	



... si la majoria és cristista... 
la solució és INCORPORAR 



CONSTANTÍ  envaeix Itàlia (contra MAXENCI) 
Batalla del Pont Milvi (25 octubre 312)  

Itàlia	i	Àfrica	es	sotmeten	a	Constantí	



... 10 anys més tard... 
la versió interessada (EUSEBI i LACTANCI)  

In	hoc	signo	vinces	



EL LABARUM o CRISMÓ  
Déu Sol + Crist  



“... era necessari escollir sàviament en quan al 
recolzament des déus.” (EUSEBI de Cesàrea) 



Retaule de Jean Bongart (1518) 
Església de la Sainte Croix, Kayselberg(Alsacia) 



a. 313  

	
	

EDICTE	de	llibertat	de	cultes	religiosos	en	tot	l’Imperi	Romà	
	

Retornar	als	crististes	les	propietats	confiscades	



OBJECTIU de CONSTANTÍ  

• Un	Imperi	
• Una	religió	
• Una	Església	



Suma de dues ideologies:  
la teològica de Pau i la imperialista romana 



... ARRIANISME ... 
La unitat de l’Església en perill 

Arri	(296-336)	
		
• Només	hi	ha	un	sol	Déu	(Pare),	no	engendrat.	
•  El	Fill	(el	VERB)	fou	creat/engendrat	pel	Pare.	Ergo:	el	VERB	prové	del	
no-res.		
•  L’Esperit	Sant	és	la	primera	criatura	del	Verb.	
•  En	l’encarnació,	el	Verb	va	fer	el	paper	d’ànima	en	el	cos	de	Jesús.	



Concili de Nicea I (325) 
Constantí+318 bisbes+Arri 



Oumosia (consubstancialitat) del Pare i del Fill 

•  “Crec	en	un	Déu	...”	
• Condemna	de	l’arrianisme	

• Proclamació	del	celibat	pels	clergues		



•  330:	Constantinoble	(actual	Estambul,	despès	Bizanci)	passa	a	ser	la	
capital	de	l’Imperi	Romà.	

•  337:	mort	de	Constantí.	



de PERSEGUITS a PERSEGUIDORS  



El llarg, lent (quan al pensar) i sagnant camí (quan al obrar) 
del Concili de Nicea (325) al Concili de Trento (1545-1563) 


