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 LLOCS DEL SEGON TESTAMENT  

Analitzant el Segon Testament (NT), el fet que 

s’escrivís dins un interval menor d’anys i també 

més recentment ha fet un xic més assequible 

aventurar hipòtesis per als llocs de redacció. 

L’anomenat Nou Testament és tot ell escrit després 

de la resurrecció de Jesús, i per tant en els indrets 

on es van anar trobant les primeres comunitats 

cristianes. Els escriptors evangelistes recopilaren 

molt de material i redactaren els evangelis 

(testimonis de bona notícia) pensant en el que 

convenia a les seves pròpies comunitats, de manera que cadascun dels 4 evangelis (Mateu, 

Marc, Lluc i Joan) reflecteix diferents accents del Messies: Jesús revelant plenament la Torà 

(comunitat amb cristians que eren mestres de la llei o venien del judaisme), Jesús Fill de Déu 

que passa pel sofriment per tal de vèncer-lo (comunitat que volia resurrecció sense creu), Jesús 

generós entre els pobres (comunitats de rics), Jesús Rei de tots els pobles revelat des de l’amor 

(comunitat amb molt de contacte amb pobles pagans)... etc. Per això, el lloc on es van redactar 

és important per conèixer el missatge. Aquí algunes hipòtesis: 

⇒ MATEU: Síria (Antioquia?). Lloc de polèmica amb jueus, i de presència grega. 

⇒ MARC: Roma. Lloc de pagans (no-jueus), marcat per la persecució als cristians 

⇒ LLUC: Acaia (Grècia). Indret totalment grec que busca coexistir amb els romans 

⇒ JOAN: Efes. Possiblement jueus expulsats, en polèmica amb autoritats, ara entre grecs. 

Les cartes, per la seva banda, van estar redactades com a correspondència entre ciutats amb 

presència cristiana. Per això, quan Pau fa els seus viatges i escriu als cristians de Roma ho fa 

des de Corint en una de les seves estades, i quan es troba a Efes escriu les cartes 1ª i 2ª als 

Corintis. Les cartes que no són autèntiques de Pau, sinó de deixebles seus, s’haurien redactat a 

les diferents comunitats que van quedar profundament influenciades per l’evangelització de 

l’apòstol. 


