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Com podem  

conèixer Jesús? 
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ELS EVANGELIS  
ENS MOSTREN JESÚS 



La Bíblia va ser escrita per molts redactors al llarg de més de mil anys. 
En els seus llibres es troben diversos gèneres literaris. 

COM ES VA ESCRIURE LA BÍBLIA? 
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Històric Profètic Sapiencial Poètic Al·legòric 



En llegir un text bíblic hem 
de preguntar-nos: 

COM ES VA ESCRIURE LA BÍBLIA? 

En quina època i lloc es 
va escriure el text? 

A quin gènere literari 
pertany? 

Quin missatge transmet? 

A qui estava adreçat? 
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Com llegir la Bíblia 



ELS PRIMERS CRISTIANS  
VAN REDACTAR ELS EVANGELIS 

Els Evangelis es van escriure a finals del segle I a partir de la tradició oral de les primeres 
comunitats cristianes, que havien sentit predicar els apòstols. 
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Els Evangelis expliquen els 
fets i les paraules de Jesús 
i la seva mort i resurrecció. 
N’hi ha quatre: 

Evangeli 
de Joan 

(Jn) 

Evangeli  
de Lluc 

(Lc) 

Evangeli 
de Marc 

(Mc) 

Evangeli 
de Mateu 

(Mt) 

Tetramorf 



TRETS DE JESÚS EN ELS EVANGELIS 
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Com és  
Jesús? 

Com tots nosaltres, 
Jesús de vegades té 
fam i set, s’emociona, 
plora si està trist i té 
sentiments de 
compassió. 

Com actua Jesús? 

Jesús mira amb tendresa el qui 
se li apropa, s’enutja davant la 
injustícia, imposa les mans als 
nens i als malalts per guarir-los, 
comparteix taula amb tothom i 
resa a Déu Pare. 



TRETS DE JESÚS EN ELS EVANGELIS 
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Què diuen de Jesús? 

Jesús és el Fill de Déu 

L’anomenen Mestre, Senyor i també profeta. 

Ell mateix manifesta que és el Fill 
de l’home i el Fill de Déu. A més, la 
veu del Pare anomena fill a Jesús. 



Historiadors jueus (Flavi Josep) i romans (Suetoni, Plini el Jove o Tàcit) també van 
escriure, en segles posteriors als apòstols, sobre la vida de Jesús. Els seus escrits 
corroboren esdeveniments relatats en el Nou Testament. 

QUÈ MÉS SABEM SOBRE JESÚS? 
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Els no cristians escriuen sobre Jesús 
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