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primitiva i la bellesa dels “medallons i misericòrdies” 
de la nostra catedral de Barcelona.
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PÒRTIC

COM SI FOSSIN PERLES

Els fragments que presentem seleccionats de la literatura cristiana antiga –en la qual no s’inclouen els 
llibres sagrats del Nou Testament ni els evangelis apòcrifs– són com perles que misteriosament s’han 
creat en l’arcà de l’Església instituïda pel mateix Jesucrist. Totes elles són custodiades i acaronades 
pel ventre de la nostra mare, l’Església, i ofertes al bon lector del present opuscle que arribarà al 
convenciment que la nostra fe d’avui és també la fe dels nostres avantpassats: els apòstols, els pares 
apostòlics i els sants pares, amb una munió de bons cristians que, creient i estimant, lloen el bon Pare 
de tots que està al cel.

Hom observa que hem escollit els següents autors de la literatura cristiana antiga: Arístides d’Atenes, 
Aristó de Pel·la, Atenàgores d’Atenes, Cebrià de Cartago, Climent d’Alexandria, Climent romà, la Didajé, 
la Carta de Diognet, Esteve I papa, Hipòlit romà, Ignasi d’Antioquia, Ireneu, Minuci Fèlix (Octavius), 
Justí, Orígenes, Pàpies, El Pastor d’Hermes, Plini el Jove, el Pseudo-Bernabé, Teòfi l d’Antioquia i 
Tertul·lià. Tots ells formen com la vaina d’aquestes quasi cinc-centes perles o fragments escollits de 
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gran interès històrico-eclesial. Cal gaudir de la contemplació de totes elles i fer-ne la força i alè de la 
nostra vida1, i si és possible gaudir d’aquestes perles en el mateix cor de la catedral de Barcelona.
Constantment citem dos llibres nostres que són com l’antecedent del present opuscle: L’esclat dels 
cristians (o anotacions a la història de l’Església dels segles I-XII), presentat i editat a Tarragona amb cristians (o anotacions a la història de l’Església dels segles I-XII), presentat i editat a Tarragona amb cristians
motiu dels Seminaris Internacionals d’Arqueologia Clàssica, el 20 de maig de 20112; i el segon és 
Història de l’Església antiga (Barcelona, 2001)3.    

1 En el nostre estudi sobre els dos primers segles de l’Església titulat Història de l’Església antiga, la seva fe és la nostra 
(Barcelona, 2001), dediquem sengles capítols amb suggerents epígrafs indicatius sobre qui eren els seguidors de la nova 
religió. Heus ací alguns d’ells: els cristians i el concepte de Déu (sant Justí, p. 144); filosofia dels cristians (“Orígenes” a J.M. 
Martí i Bonet: Història de l’Església antiga (H.) p. 295); el cristianisme no és una superstició funesta (Minuci Fèlix, H. p. 232); els 
cristians estan disposats a donar la vida per Jesucrist (Arístides d’Atenes, H. p. 132); els cristians estimen els seus perseguidors 
(Carta a Diognet, H. p. 78); els cristians i el camí de la salvació (Climent romà, H. p. 48); els cristians no són els causants dels 
desastres públics (Tertul·lià, H. p. 284); els cristians i els suposats banquets incestuosos (Minuci Fèlix, H. p. 59); els cristians 
i els jueus (Preudo-Bernabé, H. p. 70); els cristians i l’emperador (Tacià, H. p. 285); els cristians i la caritat (Pseudo-Bernabé, 
H. p. 75); els cristians i les seves escriptures (Arístides d’Atenes, H. p. 132); els cristians no són diferents als altres homes 
(Carta a Diognet, H. p. 78); els cristians són les pedres vives que formen l’altar de Déu (Orígenes, H. p. 206); els cristians són 
bons ciutadans (Tertul·lià, H. p. 294); els cristians estan consagrats a Déu (Justí, H. p. 147); els cristians són superiors per la 
seva doctrina (Arístides d’Atenes, H. p. 132); la mort dels cristians (Ignasi d’Antioquia, H. p. 52); l’alegria dels cristians (Pastor 
d’Hermes, H. p. 332; Pseudo-Bernabé, H. p. 71; i Ignasi d’Antioquia, H. p. 332).  

2 El llibre 2 El llibre 2 L’esclat dels cristians es cita amb l’abreviatura “E.”. També es troba a www.cultura.arqbcn.cat

3 El llibre 3 El llibre 3 Història de l’Església antiga, la seva fe és la nostra (Barcelona, 2001), es cita amb l’abreviatura “H.”. 
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Cor de la catedral. 
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La confessió. Misericòrdia 16 D. del cor de la catedral.
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TOTES LES MISERICÒRDIES I MEDALLONS 

DEL COR DE LA CATEDRAL DE BARCELONA

Et proposo -oh estimat lector- participar en una experiència entranyable: seure al cor de la catedral 
de Barcelona i anar mirant successivament les “perles” que conté el llibret que tens entre les mans  i 
admirar i, si pots, palpar amb els ulls les escultures tant de les misericòrdies com dels medallons dels 
setials -un centenar- que es troben al recinte coral, o bé pulcrament són reproduïts a cadascuna de les 
pàgines del nostre llibre. 

És una experiència sublim! Maquíssima! Proveu-ho! 

El nostre llibre té un plus!: gaudir mirant, llegint, pregant, i àdhuc comprovant que la fe d’aquells temps 
tan primitius, de l’any 88 al 258, és també la nostra fe. Pot ser una experiència molt reeixida de bellesa, 
de benestar i de convenciment de les nostres creences. Tot està amarat de lloances al bon Déu (com 
correspon al cor). Ja ho deia el nostre poeta Mn. Cinto: “Lo chor (de la catedral) és el seu Cor (de 
Jesús) / que d’amor bat amb ritme harmoniós i compassat / extàtic, prega i ora / canta amb David i amb 
Jeremies plora”. 
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Certament, per a nosaltres, els de Barcelona, el català té un avantatge puntual respecte del castellà, 
i és que la nostra estimada llengua té algunes paraules amb una càrrega emotiva molt forta, com 
ara “el cor”, que permet fer una poesia tan bonica aplicada al mateix lloc des d’on es proclamen les 
lloances a Déu: o sigui des del cor de la nostra catedral i en el que nosaltres podem i volem paladejar la 
bellesa d’aquestes perles selectes de la literatura antiga cristiana. El cor és el lloc sacre de la refl exió, 
i especialment de la pregària. Aquí els canonges resem l’ofi ci diví. Aleshores cal dir que els canonges 
som conscients que complim una funció en bé de tota la diòcesi pregant en el “cor” l’ofi ci diví. Preguem 
per a qui ens ho demana, per aquells que no ens ho demanen, i àdhuc per aquells que sembla que es 
molestin si preguem per ells. Preguem per tota la diòcesi, i el mateix feien els nostres avantpassats 
canonges. Era i segueix sent aquesta la funció primordial dels “servidors de la seu” —així li agradava 
denominar-se el canonge sant Oleguer—. En temps passats els canonges i el clergat catedralici eren 
molt nombrosos, arribant a ser 250 comptant els canonges pròpiament dits (40 o 24), els benefi ciats i 
altres clergues adscrits al temple de la catedral. Per això el cor romangué al centre de la catedral. Els 
membres del cor es reunien cada dia tres cops: a les sis del matí per cantar maitines, laudes; al migdia per 
resar les hores menors (prima, tertia, sexta i nona); i a les sis de la tarda per resar vespres i completes. 

Al mig del cor hi havia almenys quatre atrils amb quatre cantorals de més d’un metre d’alçada amb 
lletres i notes musicals d’uns dos centímetres, per poder ser vistes des dels seients. Hi havia almenys 
quatre escolans o clergues que anaven passant les pàgines segons el text i la música —gregoriana per 
suposat—. Alhora, des del cor els canonges i el clergat coral podien veure el sepulcre de santa Eulàlia. 
Al costat, a l’entrada, de la cripta hi havia dues capelletes que posteriorment quedaren inutilitzades per 
construir-se una escalinata, més pronunciada i més ampla, com l’actual.

Hom palpa, assegut al cor de la catedral de Barcelona, que la mateixa història és fa present. Una història 
plena de colors i fortes sensacions en contemplar la presència no sols del perfum de les pregàries 
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canonicals, sinó el xiuxiueig de les petjades dels qui iniciaven la processó d’entrada d’una memorable 
reunió que es celebrà aquí, al cor, durant el mes de març del 1519: el Toisó d’Or. Aquest orde civil i 
cavalleresc –potser el de més prestigi– fou creat per propagar la fe catòlica el 1430 pel duc Felip III de 
Borgonya, amb motiu del seu enllaç amb Isabel de Portugal. Pel matrimoni de Maria de Borgonya amb 
l’arxiduc Maximilià I d’Àustria (a. 1472), el mestratge de l’orde passà als Habsburg. 

El nostre Don Carles –que després esdevindria emperador Carles V (I)– presidia el capítol de l’orde 
segons els vestigis i escuts que des del cor de la catedral encara es poden contemplar. Aquest fou un 
esdeveniment que deixà un magnífi c record en el cor dels canonges de la Catedral. Em refereixo als 
64 escuts heràldics dels assistents en els taulers del cadirat alt del cor, tots pintats per l’artista Joan de 
Borgonya als respatllers del cadiram del cor de la nostra catedral.

L’assemblea –segons diu la crònica– havia d’ésser presidida pel sobirà de Borgonya Don Carles, 
príncep de Catalunya, i cap sobirà de l’Orde [...] Abans d’arribar a Barcelona, el 5 de febrer del 1518 
Don Carles havia estat proclamat regent de Castella-Lleó a Valladolid per la seva mare Joana reina de 
Castella. El 6 d’octubre del 1518 el “griffe” (representant de l’assemblea) visità la catedral de Barcelona, 
quedant admirat per la seva bellesa. El 24 de gener del 1519, Don Carles rebé a Lleida la notícia que 
el seu avi, l’emperador Maximilià, havia mort, i que ell seria l’hereu. Don Carles visità Montserrat entre 
els dies 3 i 7 de febrer, passà per Molins de Rei, el 14 de febrer s’hostatjà a Vallbona; el 15 de febrer 
arribà a les muralles de Barcelona i hi entrà enmig d’una gran benvinguda com mai no s’havia fet. Don 
Carles, que tenia 19 anys, anava a cavall acompanyat dels bisbes, prohoms de la ciutat i un exèrcit de 
prop de 3.000 homes (entre fl amencs, castellans, aragonesos i alemanys). La ciutat fou engalanada 
com mai s’havia vist. El cronista de la Generalitat digué textualment: “Fou-li feta gran recepció que, per 
ésser tan gran, és millor callar que dir-ne poch”. 
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Es celebrà un funeral pel seu avi (Maximilià) l’1 de març de 1519, i a la tarda tingué lloc el primer consell 
del Toisó d’Or per tal d’imposar els collars als deu nous confrares [...] Del 5 al 8 de març de 1519 –diu 
la crònica– es celebrà la XIX Assemblea del Toisó d’Or a Barcelona. Fou la primera i última vegada que 
tingué lloc l’assemblea fora de Borgonya. Els actes civils es celebraven al gran Saló de Palau (Tinell), 
i els religiosos a la catedral, i d’aquí els escuts. Es parlà sobre la manera d’aturar l’entrada a Europa 
dels turcs.

Mirem ara com són els sitials. En primer lloc sorprèn que en el cor de la catedral hi ha dues misericòrdies 
—o seients inferiors— en les que ve representada la confessió o sagrament de la reconciliació. És 
important aquest detall, ja que possiblement no existeix cap altra fi guració d’un confessionari del 
segle XIV, almenys a Barcelona. Es tracta de dues escenes. A la primera hi ha dos frares d’esquena 
agenollats en senyal de penitència preparant-se per rebre el sagrament, mentre que a la segona es 
veuen els dos frares ja confessant-se al costat d’un banc on hi ha el confessor que els imposa les 
mans en senyal de perdó. Els confessors estan asseguts, i el que es confessa davant seu sobre el que 
sembla un petit reclinatori.

De tot plegat podem deduir que abans del concili Tridentí (segle XVI) el confessionari estava format per 
un banc sense parets laterals que tenia un petit reclinatori on el penitent s’agenollava. No tenia un lloc 
fi x a l’església. A fi nals de l’època medieval, sovint es trobava darrere l’altar major; o a la part posterior 
del retaule, on hi havia pintat el Judici Final, la Verònica, o una altra escena adequada, però més tard 
es va prohibir explícitament cap representació de la penitència.

Després del concili Tridentí el seient del sacerdot que confessava era separat del penitent per dues 
parets (de fusta) laterals. A certa alçada hi havia un fi nestró reixat (calat de fusta que es deia “obratge 
de Barcinona”).
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Hi ha qui pot pensar que l’escena que hem explicat a l’inici podria ser una confessió feta per un laic. 
Sembla ser que es donava algun cas abans del segle XVI, si no es podia trobar un sacerdot i hi hagués 
molta necessitat de confessar-se. En aquest cas la confessió no anava acompanyada de cap absolució 
ni era cap sagrament, sinó més aviat una substitució de sagrament, de la mateixa manera que el 
baptismum flaminisflaminisfl  era una mena de substitució del baptisme d’aigua. Els teòlegs medievals estaven aminis era una mena de substitució del baptisme d’aigua. Els teòlegs medievals estaven aminis
dividits en llurs opinions sobre l’efi càcia d’aquesta confessió laica. Ara no existeix. 

El cor tingué com a grans propulsors els bisbes Pere Planella (1371-1385) i Ramon d’Escales (1386-
1398). L’obra s’inicià l’any 1390 amb la construcció dels murs laterals de tancament entre l’intercolumni 
de la nau central. Es tracta d’un parament calat i amb mènsules per unir els arquets amb petites 
escultures que representen profetes, verges, patriarques, sants pares... En aquesta tasca Ç’Anglada 
comptà amb l’ajuda de l’escultor Jordi Joan, que en aquell moment era esclau del també escultor 
Cascalls, i que com a prova del seu agraïment li va donar la llibertat. En aquell període Ç’Anglada 
ja tenia preparades moltes escultures que ell mateix havia esculpit sobre el roure de Bruges que 
ell mateix havia cercat personalment. Sabem que va treballar de forma continuada en el seu taller 
establert a la mateixa catedral, des del 4 de maig de 1394 fi ns el 1403. Parlar del cor de la catedral és, 
doncs, l’equivalent a parlar de l’obra mestra del gran escultor Pere de Ç’Angalda, que representa la 
immersió defi nitiva dins el gòtic internacional, creador d’una autèntica escola, entre els membres de la 
qual trobem noms com el de Pere Oller i Antoni Canet, que esdevingueren els mestres escultors més 
importants de Catalunya durant el primer terç del segle XV. El nostre Pere Ç’Anglada fou també l’autor 
de la magnífi ca escultura de Sant Oleguer jacent que es troba dalt del monument sepulcral del sant.Sant Oleguer jacent que es troba dalt del monument sepulcral del sant.Sant Oleguer jacent

El cadirat del cor de la catedral de Barcelona ha estat molt estudiat per competents historiadors de l’art. 
Gràcies a aquests estudis, hom observa la riquesa de les escultures creades per l’artista Ç’Anglada. 
Aquest gran escultor hi va treballar durant les darreres dècades del segle XIV. A l’Arxiu Capitular hi ha 
testimonis documentals.
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Serà bo que ens fi xem en una escultura que es troba en el mateix púlpit, des d’on es predicava i es 
proclamava l’evangeli. Es tracta d’una imatge petita de la Mare de Déu dempeus, que sosté amb la 
mà dreta l’Infant Jesús i amb l’altra mà un llibre (Bíblia) protegit per un vel en senyal de veneració amb 
què s’obsequia la paraula escrita, que és la mateixa paraula divinal, és a dir el Verbum scriptum. Maria 
ofereix a tots els fi dels el Crist encarnat (Verbum incarnatum) a través de la fi gura de Jesús i de la Bíblia 
o lectures sacres que es llegien i llegeixen des de l’ambó o púlpit durant el cerimonial litúrgic. El púlpit 
està sostingut per sis àngels voladors. En el fons de les escultures hi ha una superfície pintada de blau 
que bé pot representar el cel, la nostra casa pairal. 

Les misericòrdies del cor de la catedral
Les misericòrdies del cor –com hem dit– són uns seients supletoris (en forma de capitells o mènsules) 
que serveixen per estar asseguts i perquè, alhora, sembli que hom està dret. Els constructors del cor 
tenien “misericòrdia” (compassió) de veure els canonges tantes hores drets, i d’aquí vindria el nom de 
“misericòrdia”, que és emprat i anomenat així arreu d’Europa. A Castella, però, es diu “penitència”.
Essent jo mateix canonge de Barcelona, he estat de sort, doncs a la catedral m’ha tocat seure en tres 
misericòrdies històriques representatives de l’art gòtic. En concret, em plau dir que seure en el cadiram 
i en un escó concret té la seva importància, doncs aquest seient indica permanència, i possiblement 
seguretat en el càrrec.

D’altra banda, en la “pressa de possessió” d’una canongia hi ha un acte ritual en el que el nou canonge 
s’asseu amb tota solemnitat en el seu “propi” escó, i alguns arriben a dir amb un cert èmfasi que “és de 
la seva propietat”. 

Tanmateix és obvi que els canonges també es moren, i per això els que resten poden optar als escons 
superiors. Jo particularment he tingut varis escons, com també hi haurà algú que em substituirà (però 
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esperem que no sigui ara sinó força tard!). El primer escó que vaig tenir va ser el de la “misericòrdia” 
que porta representada una escena de joc de ping-pong sense taula i a terra. El segon que em va 
tocar va ser el dels “bastaixos del port” (traginers) carregant, possiblement, al port de Barcelona. I 
el que ocupo actualment, que és el tercer, és el que representa una escena d’hoquei: es veuen dos 
jugadors amb els seus estiks que fan passar la pilota. Aquesta “misericòrdia” va ser fotografi ada per 
promocionar els Jocs Olímpics del 1992, i demostra que  al segle XIV ja es practicaven a Barcelona 
aquests esports (el ping-pong i l’hoquei). Totes aquestes escultures i relleus van ser realitzats per 
l’escultor Ç’Anglada.

Josep M. Martí i Bonet, canonge
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medalló. misericòrdia medalló
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GRAVATS I IL·LUSTRACIONS DE LLIBRES DELS SEGLES XV I XVI 

DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA  EPISCOPAL DE BARCELONA

Dins els llibres incunables i els del segle XVI de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, cal 
destacar les caplletres que recorden les lletres inicials miniades dels còdexs. Són, evidentment, gravats 
amb boix o pluma de temàtica molt diversa: heràldica, hagiogràfi ca, mitològica dels misteris de la vida 
de Jesucrist i de la Mare de Déu. Possiblement és el bo i millor d’aquestes publicacions tan singulars. 
Entre elles, hem escollit una caplletra per a cada inici dels temes, en ordre alfabètic, de manera que 
encapçalen l’índex de cada grup alfabètic. Hem dit que totes han estat extretes de llibres de la Biblioteca 
Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, que és la biblioteca més antiga de la ciutat comtal, i bo 
serà que en donem una petita síntesi històrica. 

La Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona es troba ubicada a l’edifi ci del seminari. És 
la biblioteca més antiga de la ciutat, ja que fou erigida el 1775 mitjançant la fusió de dues biblioteques 
preexistents: la del Seminari Conciliar (o Col·legi del Bisbe), que es trobava a la Casa de la Caritat, on 
avui hi ha el Museu d’Art Contemporani de Barcelona; i la del Col·legi de Nostra Senyora de Betlem, de 
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la Companyia de Jesús, situat a la Rambla. La incorporació d’aquesta darrera biblioteca a l’episcopal 
fou deguda a una permuta de propietats immobiliàries entre la Corona espanyola, hereva dels béns 
dels jesuïtes expulsats el 1767, i la Mitra de Barcelona, en virtut de la qual s’instal·lava el Seminari 
Conciliar o Tridentí, amb la Biblioteca, a l’edifi ci que havia estat Col·legi de la Companyia de Jesús. 
Tanmateix la creació de la Biblioteca Pública Episcopal no va ser ofi cial fi ns el nomenament reial del 
seu primer bibliotecari, el Dr. Fèlix Amat.

Entre ambdues biblioteques s’aplegà un fons bibliogràfi c inicial d’uns 40.000 llibres, que anà augmentant 
en el decurs del temps. Gràcies al catàleg bibliogràfi c, es pot conèixer la procedència dels volums de 
l’una i l’altra de les dues biblioteques matrius. Procedeixen de l’antiga Biblioteca Episcopal anterior al 
1775 els llibres marcats amb “ex libris Collegi Episcopalis”, els que posseeixen ex libris de Josep Piquer ex libris de Josep Piquer ex libris
—antic professor de retòrica a inicis del segle XVIII—, d’Ascensi Sales —bisbe de Barcelona entre els 
anys 1755 i 1766—, de Josep Jorba —rector del Seminari el 1760—, del canonge Josep Tomàs i Bessa 
(1755), i d’altres personatges, professors o bisbes que, com el bisbe Joan Dimas Loris, fundador del 
Seminari Tridentí, feren cessió testamentària de la seva biblioteca per a la formació dels seminaristes. 
En total aquest fons es compon d’uns 10.000 títols que inclouen les matèries més diverses: sagrades 
escriptures, teologia, gramàtica, moral, dret, patrologia...

Els llibres que procedien del col·legi de Betlem són de notable valor bibliogràfi c. La Companyia de Jesús 
tenia un gran interès en acumular peces literàries i històriques, i la seva biblioteca era comparable a la 
del convent dominicà de Santa Caterina, i possiblement era encara més rica que aquella en obres de 
clàssics llatins i grecs, cànons i exègesi bíblica, ascètica i mística. En el moment de la integració de la 
Biblioteca del Seminari, el bisbe Josep Climent donà per fet que la biblioteca (“llibreria”) dels regulars de 
la Companyia era destinada a benefi ci no solament dels seminaristes, sinó també dels feligresos. Havia 
d’estar ubicada a l’edifi ci del seminari, però la propietat sempre s’havia de diferenciar de la d’aquell.
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El 25 de juny de 1775, Fèlix Amat va rebre el nomenament reial de primer bibliotecari de la Biblioteca 
Pública Episcopal de Barcelona, que fou oberta al públic el gener de 1776. Entre les dues dates 
esmentades, el bisbe Climent deixà, seguint el mateix precepte reial que nomenava el bibliotecari, una 
gran quantitat dels seus llibres. Hi ha constància d’aquesta important col·lecció en els ex libris de la ex libris de la ex libris
nostra Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona.

Deu anys romangué Fèlix Amat a la Biblioteca. El 1785, però, prengué possessió de la canongia de 
sagristà de Tarragona i per això presentà un inventari de tots els llibres de la Biblioteca, que es va 
estudiar i comparar amb el catàleg actual el 1985, gràcies al suport de la Fundació March. Entre el 
1785 i el 1803, Fèlix Amat va escriure la seva Historia eclesiástica, i el 1803 fou preconitzat arquebisbe 
titular de Palmira. Féu estada a Madrid com a confessor del rei, que li encarregà missions culturals i 
polítiques. Tornà a Sallent el 1814, i el 1822 es traslladà a Barcelona, on morí el 1824.

El successor de Fèlix Amat fou el seu nebot Ignasi Torres Amat (Sallent 1768 - Barcelona 1811), que 
ocupà el càrrec de bibliotecari entre els anys 1785 i 1811. Projectà i inicià el famós Diccionario de 
escritores catalanes. Per confeccionar-lo, recapitulà uns 200 volums i uns 100 opuscles. Tots ells foren 
llegats a la Biblioteca Pública Episcopal, on encara es custodien.

Ignasi Torres continuà la catalogació de llibres de la Biblioteca. A l’igual que el seu oncle, escrivia 
personalment a la portada d’aquests: “És de la Biblioteca pública episcopal de Barcelona”. 
D’altres vegades, hi apuntava a la contraportada interessants notes biogràfi ques de l’autor del llibre 
corresponent.

La vitalitat de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona durant l’època que es podria dir de la 
“generació dels Torres Amat” (Fèlix Amat i Ignasi Torres Amat, i més tard el seu germà Fèlix Torres 
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Amat) es manifesta, a més de la publicació de diccionaris, en la instal·lació dins la mateixa Biblioteca 
d’una sala destinada als autors catalans. La col·lecció fou completada per Fèlix Torres Amat, amb la 
col·laboració del bibliotecari Ignasi Palaudàries i del bisbe de Barcelona, Pau Sitjar, que, a més, hi 
aportaren més de 400 títols entre llibres i manuscrits. Fèlix cedí a la sala una col·lecció de monedes i 
mineralogia i botànica de Catalunya, que seria origen de l’actual Museu de Geologia del Seminari. A la 
sala es posà la inscripció següent: “Bibliothecam hanc e Cathalauniae / Scriptoribus, et Musaeum ex 
antiquis / Ejusdem Provintiae et petiosos / Rebus in publicam utilitatem / Condidit Illmus. D.D. Paulus a 
Sichar / Episcopus Barchinonensis / Anno millessimo octingesimo Decimo octavo.” 

La Biblioteca romangué a l’edifi ci del Seminari al costat de l’església de Betlem de la Rambla fi ns 
el 1877. Des d’aleshores fi ns el 1882, en traslladar-se el Seminari a la Casa Magarola del carrer de 
Tallers, la Biblioteca s’instal·là en el nou emplaçamanet, i el 1882 un nou edifi ci s’inaugurà al carrer 
Diputació 231. El 1936 fou salvada gràcies a la Biblioteca de Catalunya.

Actualment tots els seus fons es troben catalogats mitjançant sistemes de catalogació digital, i s’ha 
signat un conveni amb Google per a la digitalització de més de mig milió de llibres entre els propis de la 
biblioteca i els de Montserrat, l’Ateneu, Centre Excursionista i Biblioteca de Catalunya. S’ha inaugurat 
també una àmplia sala de consulta al claustre pel Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach, 
assistit pel Sr. Director Dr. Martí i Bonet, el Sr. Rector del Seminari Mn. Josep Turull i el President de la 
Diputació de Barcelona.

Les caplletres han estat seleccionades dels vuitanta-quatre incunables i llibres del segle XVI, tots ells 
custodiats en una sala especial de reserva de la Biblioteca.
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Nova sala de consulta al claustre del Seminari de Barcelona.
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Climent I. Pintura de 
Rafael al palau del 
Vaticà.
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BREUS  BIOGRAFIES I EDICIONS DELS AUTORS SELECCIONATS 

A continuació oferim al bon lector unes biografi es breus amb les corresponents bibliografi es dels autors 
que, tot seguit, presentem ordenades alfabèticament. 

Arístides d’Atenes H. 131
Escriví una apologia probablement a l’emperador Adrià, tot i que hi ha qui opina que anava dirigida al 
successor d’aquest: Antoninus Pius. Cal situar els seus escrits a mitjan segle II. Pel que sabem, el seu 
estil i pensament són d’una gran claredat. Segons ell, hi ha tres classes d’homes: els pagans, els jueus 
i els cristians. "La superioritat dels cristians per la seva doctrina i moral (costums) és òbvia", afi rma. 
Coneixem l’obra d’Arístides a través de traduccions armènies i siríaques, així com per alguns fragments 
traduïts al grec.

Fonts i traduccions: RENDEL HARRIS - J.A. ROBINSON, The Apology of Aristides, Texts and Studies
(Cambridge, 1893); D. RUIZ BUENO, Padres Apologistas Griegos (s. II) BAC (Madrid, 2(s. II) BAC (Madrid, 2(s. II) a edició 1979); 
J. de C. LAPLANA, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 226, 266 i 276; C.M. PIFARRÉ, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 226, 266 i 276; C.M. PIFARRÉ, L’Església dels primers segles
Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 128.
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Aristó de Pel·la H. 129
Era un jueu cristià originari i habitant de Pel·la, ciutat on la comunitat cristiana de Jerusalem es refugià 
en temps de l’ocupació de Titus. És autor d’un diàleg sobre Crist entre Jansó (jueu cristià) i Papiscus 
(jueu). Es tracta, per tant, de l’obra literària més antiga dirigida a combatre el judaisme. Malauradament 
es va perdre, però resten algunes pàgines de la traducció llatina, falsament atribuïdes a sant Cebrià 
en altres temps. La conversa es dóna a Alexandria. Afi rma que les profecies de l’Antic Testament 
s’acompliren en Jesucrist. Malgrat tot, no tenim les objeccions del jueu Papiscus, però sembla que 
foren repetides per Justí en el diàleg amb Trifó, amb una diferència: que Trifó no demanà el baptisme. 
Hi ha una objecció —segons sant Jeroni—, i és que els jueus no podien admetre la seva culpabilitat en 
la mort ignominiosa del Messies.

Fonts i traduccions: G. OTTO, Corpus Apologetarum I-IX (Iena, 1847 ss); D. RUIZ BUENO, Corpus Apologetarum I-IX (Iena, 1847 ss); D. RUIZ BUENO, Corpus Apologetarum I-IX Padres 
Apologistas Griegos (s. II) BAC (Madrid, 2(s. II) BAC (Madrid, 2(s. II) a edició 1979); Apologetes del segle II (Barcelona, Clàssics Apologetes del segle II (Barcelona, Clàssics Apologetes del segle II
del cristianisme, 1984); C.M. PIFARRÉ, Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 127 i 130.

Atenàgores d’Atenes H. 135
Fou un apologista grec contemporani de Tacià. Una de les seves obres és Súplica a favor dels 
cristians, escrita el 177 i probablement dirigida a Marc Aureli emperador. En ella nega qualsevol 
acusació d’ateisme i d'incest als cristians. Sobre la resurrecció dels morts, vol provar amb arguments 
racionals la doctrina de la resurrecció. Es manifesta a favor de la indissolubilitat del matrimoni i contra 
l’avortament.

Fonts i traduccions: Texte und Untersuchungen IV, 2 (Leipzig, 1891); D. RUIZ BUENO, Texte und Untersuchungen IV, 2 (Leipzig, 1891); D. RUIZ BUENO, Texte und Untersuchungen IV Padres 
apologistas griegos (Madrid, 1954); J. VIVES, apologistas griegos (Madrid, 1954); J. VIVES, apologistas griegos Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982) pàg. 87-92. 
Apologetes del segle II (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 1984); J. de C. LAPLANA, Apologetes del segle II (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 1984); J. de C. LAPLANA, Apologetes del segle II L’Església dels 
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primers segles (Barcelona, 2006), p. 247, 252, 296, 297, 300 i 303; C.M. PIFARRÉ, primers segles (Barcelona, 2006), p. 247, 252, 296, 297, 300 i 303; C.M. PIFARRÉ, primers segles Literatura cristiana 
antiga (Montserrat, 2009), p. 124, 126, 127, 129 i 206. 

Cebrià H. 269 i 270
Cebrià nasqué al voltant del 205 i morí màrtir el 258. Fou bisbe metropolità de Cartago entre els anys 
249-258. El seu nom complet és Cecilius Cebrià, dit Tasci. Destaca per les seves obres: exactament 
coneixem 13 tractats i 65 cartes. Tingué una infl uència decisiva en els autors cristians posteriors, entre 
ells el bisbe Pacià de Barcelona. Òbviament fou un gran teòleg, dotat d’esperit pastoral i alhora de 
caràcter afable. Resolgué diverses qüestions plantejades pel problema dels apòstates (lapsi) durant les lapsi) durant les lapsi
persecucions dels emperadors Deci i Valerià. 

Al fi nal de la seva vida, s’enfrontà al bisbe de Roma (Esteve), ja que el considerava massa lax, doncs, 
segons Cebrià, el Papa concedia massa sovint el perdó als pecadors. Primer fou exiliat de Cartago, 
i després s’hagué d’amagar per fugir de la policia imperial. Morí màrtir durant la persecució el 14 de 
setembre de 258. També s’han conservat les actes dels notaris durant el judici de Cebrià davant del 
procònsol,  així com una vida escrita pel seu diaca Ponç; ambdós documents, juntament amb les cartes 
i moltes obres autèntiques de Cebrià, tenen un gran valor històric.

Gràcies a la vida de Cebrià escrita pel diaca Ponç, sabem que l'inicià en el cristianisme el prevere de 
Cartago Cecilià. Aquest també fou el seu mestre en l’estudi de la Bíblia i els escrits de Tertul·lià. Bona 
mostra dels arguments basats en la Bíblia la trobem en el seu primer escrit denominat Ad Donatum: en 
el relat de la seva conversió, en aquest opuscle Cebrià aglutina tant els elements doctrinals procedents 
de la catequesi cristiana africana com les expressions lingüístiques pròpies d’un literat romà, tal i com 
corresponia a la seva condició social a Cartago abans de convertir-se. Cal dir que Cebrià no era un 
teòleg profund, com per exemple Orígenes, però té intuïcions molt riques i originals que assoleixen 
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el seu grau màxim quan exposa el signifi cat del baptisme, l’eucaristia i el sacerdoci. El que més li 
interessa —referent al Nou Testament— són els preceptes o nous manaments de Jesús, considerats 
com exhortacions pels cristians d’aquell temps. La seva freqüent interpretació tipològica es recolza 
normalment en una persona bíblica i no tant en textos escripturístics concrets.

En el seu temps els bisbes de les grans ciutats (Roma, Cartago, Alexandria, Tarragona...) tenien, àdhuc 
en el camp no eclesiàstic (civil o social), un prestigi capaç de fer ombra als mateixos emperadors. Això 
explicaria que la fugida de Cebrià (perquè no el capturessin els soldats imperials que complien l'ordre 
de perseguir els cristians) sovint fos interpretada com una abjuració de la fe. És evident que aquesta 
reacció potser no fou la correcta, però no consta en cap precepte de Jesús ni de l’Església primitiva que 
calgués anar a buscar directament el martiri.

En la nostra Història de l’Església s'exposa àmpliament tota la qüestió dels lapsi en la persecució de 
Deci. És comprensible que, en aquell context desesperat, les mirades de tots els fi dels contemporanis 
es dirigissin a allò que deien o feien els bisbes, i entre aquests especialment els bisbes de Roma i 
Cartago. Això impulsà el concepte d’unitat doctrinal entre els mateixos bisbes. De Cebrià tenim el 
tractat De Ecclesiae Catholicae unitate, on destaca la importància de la unitat de l’Església enfront del 
cisma existent a Roma i Cartago motivat per l'heretge cismàtic Novacià.

També cal remarcar l’aspecte pastoral de Cebrià. Els títols d’algunes de les seves obres són 
sufi cientment eloqüents: De zelo et livore, De bono patientiae, De habitu virginum, De opere et 
elemosynis, De dominica oratione, De moralitate...

Fou, doncs, un gran bisbe, sant i màrtir que impressionà molt gratament els seus contemporanis 
cristians, arribant la seva infl uència a moltes generacions posteriors, incloent la nostra. Fou un autèntic 
do de Déu per a la seva Església.
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Fonts i traduccions: MIGNE, Patrologia llatina 4; J. CAMPOS, Obras de San Cipriano (Madrid, BAC  Obras de San Cipriano (Madrid, BAC  Obras de San Cipriano
241, 1964); J. MOLAGER, Cyprien de Carthage (París, 1982); J. VIVES, Cyprien de Carthage (París, 1982); J. VIVES, Cyprien de Carthage Los padres de la Iglesia 
(Barcelona, 1982), p. 421-438; CEBRIÀ, La unitat de l’església catòlica (Barcelona, Clàssics del 
Cristianisme, 1984); J. de C. LAPLANA, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 340-370; L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 340-370; L’Església dels primers segles
C. ANDERSEN, Die Kirchen der alten Christenheit (Berlín, 1997); C.M. PIFARRE, Literatura cristiana 
antiga (Montserrat, 2009), p. 147-163.

Climent d’Alexandria H. 181, 182, 183
Climent d’Alexandria nasqué probablement a Atenes vers l’any 150. Fill de pares pagans, fou molt ben 
format en l’aspecte literari i fi losòfi c. No sabem quan es convertí al cristianisme; tanmateix, ja havent 
abraçat la fe de l’Església viatjà per Itàlia, Palestina i Síria cercant els personatges que més excel·lien 
en llurs esglésies. Posteriorment, vers el 190, visità Alexandria, on conegué el gran Pantè, amb el que 
fl orí una profunda amistat. Climent s’integrà en l’escola alexandrina, i quan el seu director morí fou ell 
qui assumí el càrrec.

La persecució de Septimi Sever (a. 202) l'obligà a exiliar-se i es refugià a Cesarea de Capadòcia. Allà 
establí relacions amb qui esdevindria primer el seu deixeble i després bisbe de Jerusalem: Alexandre. 
Amb tota probabilitat, Climent fou prevere segons es dedueix de la lectura d’una carta de l’esmentat 
Alexandre, bisbe de Jerusalem, a Orígenes. L’any 215 Climent era ja difunt.

Fonts i traduccions: MIGNE, Patrologia Grega, vols. 8 i 9; Th. CAMELOT, Clément d’Alexandrie (París, Clément d’Alexandrie (París, Clément d’Alexandrie
1954); F. SAGNARD, Extraits de Thèodote (París, 1948); O. STAEHLIN, Extraits de Thèodote (París, 1948); O. STAEHLIN, Extraits de Thèodote Griechische Christliche 
Schriftstellern (Berlín, 1936); J. VIVES, Schriftstellern (Berlín, 1936); J. VIVES, Schriftstellern Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982); J. de C. LAPLANA, 
L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 289-308; C.M. PIFARRÉ, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 289-308; C.M. PIFARRÉ, L’Església dels primers segles Literatura cristiana 
antiga (Montserrat, 2009), p. 259-276.
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Climent romà H. 43
Del papa Climent I romà, el cèlebre bisbe de Lió, Ireneu, ens diu que fou el tercer successor de sant 
Pere en la seu de Roma, després de Lli i Anaclet. Tanmateix, Tertul·lià el fa successor immediat de 
sant Pere. Altres autors el col·loquen en el tercer lloc de la llista de papes; com per exemple Eusebi 
de Cesarea en el seu llibre Constitució apostòlica (VII, 46), el Catàleg liberià, Optat de Milet, el De 
Schimate donastitorum, i el mateix sant Agustí (en la seva Carta 53, 2). Per tant, segons aquests últims, 
la llista dels papes estaria encapçalada per sant Pere i Lli, seguits de sant Climent; per tant, aquest en 
tercer lloc després del primer bisbe de Roma. Els anys que durà el seu pontifi cat a la seu romana es 
poden deduir del que diu Eusebi de Cesarea en la seva Història eclesiàstica, i seria de l’any 88 al 97, 
fi ns el seu martiri i mort per Jesucrist.

Climent, segons es pot deduir de la seva Carta als de Corint, fou educat en el judaisme hel·lènic. 
Tingué relacions personals amb Pere i Pau, i segons alguns autors antics, caldria identifi car-lo amb el 
Climent de la Carta de sant Pau als de Filipos (4, 3). No és segura la identifi cació amb Titus Flavius 
Clemens, cosí de Domicià, martiritzat el 95, ja que només ens ho diuen els apòcrifs clementins. Malgrat 
tot, el nostre Climent romà rebé culte de màrtir ja al segle IV. La seva festivitat es celebra el 23 de 
novembre.

El papa Climent romà és cèlebre per la carta (autèntica) que d’ell ens ha arribat, dirigida als cristians de 
Corint per pacifi car la dissensió entre els membres d’aquella comunitat; alguns s'havien revoltat contra 
els ancians (preveres) i diaques. El text d’aquesta carta ja el trobem al segle V, annex al Còdex Bíblic 
Alexandrí amb el Nou Testament. També el trobem en el Còdex Grec núm. 54 de la Biblioteca Patriarcal 
de Jerusalem (s.XI). Hi ha dues versions: la siríaca i la llatina. La carta, malgrat no estar signada pel 
papa Climent, li fou atribuïda unànimement per autors quasi contemporanis a ell: el Pastor d’Hermes, 
Egessip, Dionís de Corint, Climent d’Alexandria, Orígenes, Eusebi de Cesarea, etc.
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En ella trobem al·lusions a la persecució de Neró i a la de Domicià. De la primera afi rma que en ella 
morí una gran multitud de cristians, entre els quals es trobaven sant Pere i sant Pau; i de la de Domicià 
en diu que fou interrompuda degut a la visita que feren a l’emperador els parents de Jesús provinents 
de Palestina. Les anteriors al·lusions a les persecucions ens permeten col·locar la redacció de la carta 
en l’Imperi de Nerva (18 de setembre del 96 - 25 de gener del 98). L’ocasió, com ja hem apuntat, és la 
sedició —quasi un cisma— entre alguns fi dels de Corint contra els seus bisbes, preveres i diaques.

Fonts i traduccions: D. RUIZ BUENO, Padres Apostólicos, BAC 65 (Madrid, 6a edició, 1993); J. 
VIVES, Los padres de la Iglesia,  (Barcelona, 1982), p. 4-16; Pares apostòlics, Barcelona, Clàssics del 
cristianisme, 2000, p. 49-83; J. de C. LAPLANA, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. L’Església dels primers segles
147, 148, 149, 150, 152, 290 i 307; C.M. PIFARRÉ, Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 
51-60.

Didakhé, la H. 76, 77 i 78
Malgrat que aquesta obra la posàvem en la nostra Història de l'Església quasi al fi nal del grup 
d’escrits dels que denominem Pares Apostòlics, no vol dir que li restéssim importància. Segons alguns 
afi rmen, pot situar-se a fi nals del segle I i és com un manual que exposa les veritats fonamentals dels 
cristianisme, pensat perquè sigui emprat pel catequista o, si es vol, per l’evangelitzador que desitja tenir 
elencat o consignat el que ell exposa als seus oients.

Aquest escrit fou trobat a Constantinoble l’any 1883, malgrat que abans ja era conegut en els seus trets 
fonamentals. Hi ha qui vol veure en ell un text arcaïtzant, potser d’origen montanista, que seria anterior 
als últims anys del segle II. Malgrat tot, avui dia la crítica històrica vol demostrar que es tracta d’una 
compilació d’elements molt antics del cristianisme que daten d’abans del segle II, concretament entre 
els anys 70 i 90, emprat pels evangelitzadors (o catequistes) itinerants. Per tant, bé es pot dir que en 
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ell trobem els elements més antics del cristianisme, com la catequesi moral (amb infl uència judaïtzant), 
les referències més antigues de la litúrgia baptismal i eucarística, així com l’organització eclesiàstica en 
el moment en què, juntament amb la predicació itinerant i carismàtica, començà a sorgir una jerarquia 
estable i una organització en les esglésies locals.

Fonts i traduccions: FUNK-BIHLMEYER, Patres Apostolici (Tubinga, 1924); D. RUIZ BUENO, Patres Apostolici (Tubinga, 1924); D. RUIZ BUENO, Patres Apostolici Padres 
Apostolicos, BAC 65 (Madrid 1950); W. RORDORF - A. TUILIER La Doctrine des Douze Apôtres: 
"Sources Chrétiennes" núm. 248 (París 1978); J. VIVES, "Sources Chrétiennes" núm. 248 (París 1978); J. VIVES, "Sources Chrétiennes" Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982) 
p. 17-30; Pares apostòlics (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 2000), p. 23-85; C.M. PIFARRÉ, Pares apostòlics (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 2000), p. 23-85; C.M. PIFARRÉ, Pares apostòlics
Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 67-73.

Diognet H. 78, 79, 80 i 81
És un curiós i interessant anònim i a l’ensems un tractat apologètic dirigit a un que es deia Diognet i que 
havia preguntat sobre algunes qüestions de la doctrina i vida dels cristians: "Qui és aquest Déu en el 
qual tant hi confien i quina és la religió que els fa menysprear la mort sense admetre els déus grecs ni 
les supersticions dels jueus?". És molt probable que l’autor d’aquest llibret sigui de fi nals del segle II. les supersticions dels jueus?". És molt probable que l’autor d’aquest llibret sigui de fi nals del segle II. les supersticions dels jueus?

Fonts i traduccions: H.I. MARROU, À Diognète: "Sources Chrétiennes", núm. 33 (París 1952); RUIZ À Diognète: "Sources Chrétiennes", núm. 33 (París 1952); RUIZ À Diognète: "Sources Chrétiennes"
BUENO, Padres Apostólicos, BAC (Madrid 1950); J. VIVES, Los padres de la Iglesia (Barcelona 1982), 
p. 65-72; C.M. PIFARRÉ, Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 130.

La Carta a Diognet es manifesta molt espiritual. Probablement sigui la millor obra dels autors que 
anomenem apologistes. En són bona prova els següents fragments.
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«Com són els cristians?»
«Els cristians no són diferents dels altres homes ni per la terra ni per la parla ni pels costums. No habiten 
ciutats que siguin només d’ells, no parlen un llenguatge estrany ni menen la seva vida particularment, 
allunyats de tothom. És ben cert que aquesta doctrina no és invenció d’ells com a fruit del talent i de 
l’especulació d’uns homes estudiosos, ni professen tampoc, com fan els altres, una fi losofi a humana.

»Perquè viuen en ciutats gregues o bàrbares, segons la sort que ha correspost a cadascú, i s’adapten 
al vestit, al menjar, als hàbits i als costums de cada país, però tenen una manera especial de comportar-
se que és admirable i, tal com ho reconeix tothom, sorprenent. Viuen a les seves pàtries, però com si 
fossin forasters. Participen en totes les activitats dels bons ciutadans i accepten totes les càrregues, 
però com si fossin pelegrins. Tota terra estranya és pàtria per a ells, i tota pàtria els és terra estranya. 
Es casen com tothom, i com tothom engendren fi lls, però els nascuts no els exposen. La taula els és 
comuna, però no el llit.

»Estan en la carn, però no viuen segons la carn. Passen el temps a la terra, però tenen llur ciutadania 
al cel. Observen les lleis promulgades, però amb la seva vida van més enllà de les lleis. Tothom els 
persegueix, però ells estimen tothom. No els coneixen, i els condemnen. Els maten, però així els donen 
la vida. Són pobres, i enriqueixen a molts. Els manca tot, però neden en l’abundància. Són ultratjats 
però en els mateixos ultratges rau la seva glòria. Els maleeixen, però són declarats justos. Els insulten, 
i ells beneeixen. Els injurien, però ells honoren. Fan el bé, i se’ls castiga com si fossin malfactors; 
condemnats a mort, se n’alegren com si els fos donada la vida. Els jueus els ataquen com si fossin 
estrangers, els grecs també els persegueixen; no obstant això, els mateixos que els avorreixen no 
saben dir el motiu de llur odi.»
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«Els cristians són l’ànima del món»
«Ho diré breument: el que l’ànima signifi ca per al cos, és el que són els cristians en el món. L’ànima està 
espargida per tots els membres del cos; de cristians, n’hi ha arreu del món, a totes les ciutats. L’ànima 
viu en el cos, però no procedeix del cos; els cristians viuen en el món, però no són del món. L’ànima 
invisible està reclosa en la presó del cos visible; igualment els cristians són coneguts com uns que viuen 
en el món, però llur culte veritable a Déu és invisible sempre. La carn avorreix l’ànima i lluita contra ella 
tot i no haver rebut cap greuge d’ella, però és que no li permet de fruir dels plaers; el món avorreix els 
cristians, que tampoc no li han fet cap greuge, però és que ells rebutgen els plaers del món.

»Encara que la carn i els seus membres avorreixen l’ànima, ella els estima. Igualment els cristians 
estimen als que els odien. L’ànima està reclosa en el cos, però és ella la que el manté unit; igualment 
els cristians són presoners en el món, alhora que són ells els que sostenen el món. L’ànima immortal 
habita una tenda mortal; igualment els cristians viuen de pas en uns estatges corruptibles mentre 
esperen la incorrupció al cel, l’ànima millora per l’abstinència de menges i beguda; igualment els 
cristians, castigats de mort cada dia, es multipliquen més i més. Déu els ha assenyalat un lloc altíssim, 
i no els és lícit desertar-ne.»

«Déu s’ha manifestat per la fe»
«Cap dels homes no ha vist mai Déu ni el va conèixer; sinó que Déu mateix és qui s’ha manifestat. S’ha 
manifestat per la fe, que és l’única a la qual és permès de veure Déu. I, efectivament, aquell Déu que 
és l’amo suprem i l‘artífex de l‘univers, el qui creà totes les coses i les va destriar segons llur ordre, es 
va mostrar no solament benigne amb l’home, sinó també pacient. És que ell fou sempre així, i ho és i ho 
serà: serà clement i bo, mansuet i veraç; i encara més, és l’únic bo. I havent concebut un designi gran 
i inefable, en va fer partícip només el seu Fill.
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»Mentre mantenia el secret i es guardava la seva sàvia determinació, feia l’efecte que no es preocupava 
de nosaltres i que no li importàvem gens. Però, quan es va revelar per mitjà del seu Fill estimat i ens va 
manifestar el que havia disposat ja des del principi, llavors va donar-nos-ho tot de cop: no únicament 
participar del seu benefi ci, sinó també veure i entendre unes coses que cap de nosaltres no hauria 
pogut esperar.»

«La clemència de Déu»
«Quan Déu, doncs, ho va tenir tot disposat en si mateix amb el seu Fill, fi ns no fa pas massa temps va 
permetre que, segons el nostre tarannà, ens deixéssim portar pels nostres impulsos desordenats i que 
ens arrosseguessin les nostres passions. I no diguéssim pas que Ell s’agradés dels nostres pecats, 
però els tolerava. Déu no estava tampoc d’acord amb aquella època d’iniquitat; però preparava el temps 
d’ara, el de justícia, a fi  que, convictes en el pretèrit, a causa de les nostres obres, de ser indignes 
de la vida, fóssim des d’ara fets dignes de la justícia per la clemència de Déu. Quedava clar que per 
les nostres forces era impossible que entréssim en el Regne de Déu; però ara ho feia possible el seu 
poder.

»I quan la nostra maldat va arribar al límit i es va veure clarament que l’única paga que d’això podíem 
esperar era càstig i mort, arribat ja el moment que Déu tenia predeterminat per a mostrar-nos des 
d’aleshores la seva clemència i poder (oh benignitat i amor immens de Déu!), Ell no ens va avorrir, no 
se’ns va treure del davant, no va guardar gens de ressentiment, sinó que es va mostrar pacient i ens 
va aguantar; ell mateix, per pura misericòrdia, va carregar-se amb els nostres pecats; ell mateix lliurà el 
seu Fill com a preu de rescat per nosaltres; lliurà el Sant pels pecadors, l’Innocent pels malvats, el Just 
pels injustos, l’Incorruptible pels corruptibles, l’Immortal pels mortals. Perquè, quina altra cosa hauria 
pogut cobrir els nostres pecats que no fos la justícia d’Ell?  Som uns impius; ¿ens hauria pogut ajusticiar 
algú altre que no fos el Fill de Déu?
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»Oh dolç bescanvi, oh insondable, benefi cis inesperats! Que la iniquitat de molts restés oculta en l’únic 
home Just, i que la justícia d’ell justifi qués tants injustos!»

Esteve I (12 maig 254 – 2 agost 257), romà
Dos bisbes d’Hispània (Basílides de Lleó i Marçal de Mèrida) havien rebut el libellum (que suposava 
l’apostasia de la fe cristiana) en la persecució de Deci. Però el Papa els va perdonar. Cebrià de 
Cartago lamentà la benignitat d’Esteve I vers aquests bisbes que foren readmesos sense passar per la 
penitència, contravenint el que s’acordà amb Corneli i el seus antecessors. També en aquest pontifi cat 
es revifà la qüestió del baptisme dels heretges que enfrontà Esteve I contra Cebrià. Alguns volien que 
els apòstates fossin batejats de nou. Aleshores estava a punt de produir-se un gran cisma, però les 
morts d’ambdós (Cebrià i Esteve I) ho evità. Esteve fou enterrat en les catacumbes de Calixte.

Hipòlit romà H. 229, 230 i 231
Malgrat els estudis recents que se n’han fet, encara avui es mantenen moltes incògnites que no 
permeten conèixer l’obra i la personalitat d’Hipòlit tan bé com voldríem. Sabem, però, gràcies a Foci (el 
patriarca cismàtic de Constantinoble) que Hipòlit fou oriünd de Grècia essent deixeble de sant Ireneu, 
bisbe de Lió. Fou prevere de l’església de Roma durant el pontifi cat de Zeferí. En aquell temps ja tenia 
molta fama per la seva vastíssima cultura. Era el període en què es va estendre la teoria modalista que 
negava la Trinitat: les tres persones divines no eren distintes, sinó simples manifestacions d’una sola 
persona segons afi rmaven els modalistes heretges.

En morir Zeferí esdevingué papa Calixte (217-222), i Hipòlit s’oposà al nou bisbe de Roma perquè 
considerava que era massa indulgent amb els pecats contra el matrimoni, perdonant fàcilment aquests 
pecats i d’altres. L’enfrontament arribà àdhuc a concrectar-se en un cisma, doncs els seus partidaris 
l’elegiren nou Papa i condemnaren Calixte. D’aquesta manera Hipòlit es convertia en el primer antipapa 
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de la història pontifícia. Calixte morí l’any 222 i fou elegit Papa el prevere romà Poncià. Tant Hipòlit 
com Poncià foren perseguits i enviats a l’exili. Allà moriren, però abans Hipòlit renuncià al papat i es 
reconcilià amb Poncià. Els cossos d’ambdós personatges considerats sants màrtirs foren traslladats a 
Roma pel successor de Poncià, el papa Fabià.

Fonts i traduccions: MIGNE, Patrologia grega, 10 i 16; M. MARCOVICH, Hippolytus. Refutatio omnium 
haeresium (Berlín, 1986); P. NAUTIN, haeresium (Berlín, 1986); P. NAUTIN, haeresium Hippolyte. Contre les hérésies (París, 1949); E. NORELLI, Hippolyte. Contre les hérésies (París, 1949); E. NORELLI, Hippolyte. Contre les hérésies
Hippolytus (Firenze, 1987); J. DE C. LAPLANA, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 
361-368; C.M. PIFARRÉ, Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 100-108, 187.

Ignasi d’Antioquia H. 50 i 51
Fou elegit i constituït bisbe d’Antioquia. Condemnat a les feres en la seva ancianitat en època de 
Trajà (98-117), fou enviat a Roma amb un escamot de soldats. Morí en els jocs de gladiadors. Durant 
aquest viatge a Roma tingué l’oportunitat d’anar escrivint algunes cartes, de les quals en conservem 
set que són les més fi ables històricament. Anaven dirigides a les diverses comunitats cristianes per les 
que Ignasi anava passant, i també a la comunitat romana. Hi ha una carta enviada al venerable bisbe 
Policarp d’Esmirna. Aquestes cartes foren escrites en moments de gran vivència interior, refl ectint 
l’actitud espiritual d’un home que ha acceptat plenament la mort per Jesucrist, i que només anhela 
el moment d’unir-se defi nitivament a Ell. El desig d’assolir Jesucrist s’expressa en elles amb un vigor 
inigualable. També es manifesten les preocupacions del sant bisbe en relació amb els perills doctrinals 
de les esglésies. D’una banda, vol assegurar la recta interpretació del sentit de l’encarnació de Crist, 
tant contra els judaïtzants que minimitzen el valor de la vinguda de Crist en la carn, com la superació 
de la doctrina difosa pels docetistes que negaven la realitat de la mateixa encarnació, afi rmant que el 
Verb de Déu només havia pres una aparença humana. D’aquesta forma ja podem parlar en sant Ignasi 
de l’inici de la cristologia. D’altra banda també es preocupa d’assegurar la unitat amenaçada, i per això, 
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insisteix en la unió amb el bisbe com a principi d’unitat. Les cartes són dirigides a Efes, a Magnèsia, a 
Tralle i a Roma; aquestes les envia des d’Esmirna. D’Alexandria de Troade envia altres tres cartes: a la 
comunitat de Filadèlfi a, a la d’Esmirna i la que envia a Policarp, bisbe d’aquella ciutat. Posteriorment a 
les set cartes esmentades, se n’afegeixen sis que cal considerar espúries. També hi ha qui afi rma que 
algunes de les set anteriors han estat manipulades. Malgrat tot, avui s’accepten com a autèntiques.

Pel que fa als temes que tracta en les seves cartes, cal destacar el de l’origen apostòlic explícit de 
la jerarquia: es ve a afi rmar que el màxim poder deriva dels bisbes. Tots els preveres diaques i fi dels 
deuen obediència als bisbes. De la lectura de sant Ignasi també es dedueix que la seva litúrgia és 
l’equivalent a la de la primitiva Església (baptisme, àgape, eucaristia...), així com la professió dogmàtica 
de sant Ignasi està fonamentada en la concepció inicial, cristològica perfecta. Sorprèn enormement que 
a la carta a Roma esmenti el reconeixement de la primacia romana: Roma que presideix en el territori 
dels romans, que presideix en la caritat, precisament el lloc on el bisbe d’Antioquia desitja consumar el 
seu martiri per assolir i convertir-se en "pa pur de Crist".

Fonts i traduccions: D. RUIZ BUENO, Padres Apostólicos, BAC 65 (Madrid, 6a edició, 1993); FUNK-
BIHLMEYER, Patres Apostolici (Tubinga, 1924); Patres Apostolici (Tubinga, 1924); Patres Apostolici Patrologia Grega (París) vol. 5; J. VIVES, Los padres 
de la Iglesia  (Barcelona, 1982), p. 25-34. Pares apostòlics, (Barcelona, 2000) p. 129-173; J. RIUS 
CAMPS, The four authentic letters of Ignatius, the Martyr (Roma, 1979). La crítica internacional en 
general no accepta que es tinguin –com diu el patròleg barceloní Dr. Rius Camps– per no autèntiques 
algunes cartes o fragments de l’obra literària de sant Ignasi d’Antioquia; J. de C. LAPLANA,  L’Església 
dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 94; C.M. PIFARRÉ, dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 94; C.M. PIFARRÉ, dels primers segles Literatura cristiana antiga (Montserrat, 
2009), p. 56-66.
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Innocenci I (22 desembre 401 – 12 març 417), d’Albano. 
Segons sant Jeroni, era diaca de Roma i fou elegit sense difi cultats. Escriví trenta-sis cartes, en les que 
exposa la doctrina del primat papal. D’aquestes cartes, es dedueix la norma romana, que és un conjunt 
de decretals que s’imposen a tota l’Església; com es veu, per exemple, en la intervenció d’Innocenci 
a l’Església d’Hispània. Va prendre part molt activa en la lluita contra els donatistes. En l’esmentada 
‘norma romana’ es diu que tot bisbe, per ser legítim, cal que tingui l’aprovació expressa o tàcita del 
Papa. Aplicant aquest principi, encarregà el seu vicari, bisbe de Tessalònica, perquè fos qui regís totes 
les diòcesis d’Il·líric (antiga Iugoslàvia). I l’any 416 Innocenci I escriu en una carta: "En tota Itàlia, Gàl·lies 
i Hispània ningú fundà esglésies, sinó aquells que el venerable Pere i els seus successors constituïren 
bisbes". Aquests preceptes no estaven en consonància amb el gran desgavell que regnava en les 
províncies, motivat per la decadència de l’Imperi. Ara era oportú que les esglésies estiguessin unides 
amb Roma, no sols per vincles de caritat, sinó d’efi caç autoritat. El 24 d’agost del 410, Alaric saquejà 
Roma durant tres dies. Innocenci I estava a Milà parlamentant amb Honori. En tornar a Roma, posà a 
disposició de la restauració de la ciutat els diners i tresors de l’Església. Intervingué contra els pelagians 
a petició de sant Agustí.

Ireneu H. 160
Ireneu nasqué a l’Àsia Menor entre els anys 140 al 150. Fou deixeble de Policarp, bisbe d’Esmirna. 
D’Àsia Menor passà, durant la seva joventut, a les Gàl·lies, concretament a Lió. Aquí fou ordenat prevere. 
L’any 177 fou comissionat per aquesta comunitat per parlar amb el bisbe de Roma Eleuteri (175-189). 
Tractaren la controvèrsia montanista, segons testimoni d’Eusebi de Cesarea descrit en la seva famosa 
Història eclesiàstica (llibre V, 1, 29-31). També pacifi cà les opinions sobre la celebració de la Pasqua 
durant el papat d’Anicet (156-166). Malgrat tot, el Papa imposà el seu criteri i Ireneu no per això trencà 
la comunió amb ell: sabem que el Papa i Ireneu concelebraven l’Eucaristia el dia del comiat d’aquest 
últim. Segons testimoni de Gregori de Tours i del mateix Jeroni, sabem també que fou martiritzat.
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La seva gran obra literària són els llibres Adversus Haereses. En ells Ireneu demostra les fonts de 
l’autoritat: 1/ la raó, 2/ l’Escriptura i 3/ la tradició eclesial. En aquest discurs exposa el caràcter raonable 
de la doctrina salvífi ca de l’Església. També hi ha en la seva obra una valorització de la unitat: en Déu, 
en Jesucrist i en el pla diví, que tendeix a la unitat de l’Església i la unitat fi nal de l’home amb Déu.

En Ireneu observem també una peculiar teologia que va evolucionant segons el temps i sempre en 
progrés. La humanitat, a través de la seva història, va madurant fi ns assolir l’encarnació del Verb i la 
recepció d’un do espiritual, que és el mateix Esperit Sant que impulsa l’home a entrar en l’esfera de la 
divinització. Però l’home, en tot aquest procés, té una llibertat que ha d’usar seguint el camí del bé. I és 
així com l’home que ha sortit de Déu retorna a ell a través d’una evolució sota el guiatge de Crist i de 
l’Esperit Sant. Ireneu demostra en aquesta visió d’unitat que l’Antic Testament prediu la gran revolució de 
Jesucrist. És precisament el Verb qui efectua la famosa «recapitulació», unint la creació amb la redempció.
La gran obra d’Ireneu Adversus Haereses ens ha arribat per nombrosos còdexs, que van des del 
segle V al VI. L’obra està dividida en cinc llibres. En el primer hi ha una sèrie d’exposicions dedicades 
als diversos gnòstics, especialment dins el cercle anomenat Valentinià. En el segon hi ha la reputació 
pròpiament dita contra les tesis valentinianes d’un Pleroma superior, de les emissions dels Eons, de 
la passió de la Sofi a i l’existència totalment falsa d’un Demiurg com a principi diví del mal. En totes 
aquestes refutacions, Ireneu demostra les contradiccions internes de la doctrina gnòstica. En el tercer 
llibre Ireneu demostra la veritat de les Escriptures i la unitat tant de Déu com del mateix Jesucrist. En 
això demostra la solidesa de la doctrina predicada per l’Església amb el seu cap que és el bisbe de 
Roma. En el quart llibre exposa l’evolució i el progrés existent dins la unitat de l’economia de la salvació. 
El llibre cinquè concreta la demostració de la resurrecció de la carn i la vinguda de l’anticrist.

Fonts i traduccions: MIGNE, Patrologia graeca, vol. 7; A. ROUSSEAU - L. DOUTRELAU, Irénée de 
Lyon, Contre les héresies (París, 1979-1982); E. ROMERO POSE, Lyon, Contre les héresies (París, 1979-1982); E. ROMERO POSE, Lyon, Contre les héresies S. Ireneo de Lyon. Demostración 
apostólica (Madrid, 1992); J. VIVES, Los padres de la Iglesia (Barcelona 1982), p. 111-202; IRENEU 
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DE LIÓ, Exposició de la predicació apostòlica (Barcelona, Clàssics del Cristianisme, 1984); IRENEU, 
Demostració de la predicación apostòlica (París, 1995); J. FANTINO, La théologie d’Irénée (París, 
1994); J. de C. LAPLANA, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 143-155, 181-191; C.M. L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 143-155, 181-191; C.M. L’Església dels primers segles
PIFARRÉ, Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 167-179.

Justí H. 143Justí H. 143Justí
Molts cristians veieren amb bons ulls l’intent dels apologistes, especialment perquè naixia de la més 
íntima convicció, bellesa i seguretat de l’evangeli que anunciaven en diàleg constant amb el món 
hel·lenicoromà i amb els jueus. D’entre els apologistes destaca sant Justí. Aquest sant nasqué a 
Neplusa, antiga Siquem (Samaria), a inicis del segle II, i morí el 163, en temps de Marc Aureli. Com a 
fi lòsof, va passar per les escoles del pensament: estoica, peripatètica, pitagòrica i platònica. Però de 
totes quedà decebut, fi ns que, segons ell afi rma, tingué una visió: un ancià se li presentà i li va indicar 
que l’únic lloc on podria trobar la veritat era a les Escriptures dels profetes cristians. Ultra aquesta visió, 
el va sorprendre el testimoni que els cristians donaven en acceptar la mort per així ser fi dels a la fe que 
professaven. Aquests dos elements el convertiren i esdevingué un fervent fi lòsof cristià. Anà a Roma i 
allà creà una escola fi losofi coreligiosa, i morí màrtir de Jesucrist l’any 165. 

Es coneixen algunes de les obres de Justí; tanmateix, només es conserven dues apologies i una 
conversa o diàleg amb un jueu anomenat Trifon. Òbviament Justí és el més important dels apologistes. 
És el primer que intentà establir una relació entre el missatge cristià i el pensament hel·lènic guiant 
així els posteriors pensadors cristians. Les seves obres foren un gran èxit i possiblement la causa de 
conversió de molts pagans fi lòsofs.

Com hem dit, Justí intenta relacionar la teologia òntica del platonisme amb la teologia històrica de 
tradició judaica. Així, el Déu que els fi lòsofs concebien com a ser suprem absolut i transcendent, s’uneix 
amb el Déu que a la tradició semítica apareix com autor i realitzador d’un designi de salvació per tota la 
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humanitat. Vol solucionar el problema de la relació entre l’ésser absolut i transcendent i els éssers fi nits 
que les escoles derivades del platonisme feien néixer de la necessitat del logos en funció d’intermediari 
ontològic: la “idea” es remunta, doncs, al “logos universal” d’Heracli i ve expressat en la intel·ligibilitat 
limitada del món que és una expressió o participació infi nita de l’ésser absolut. Justí, bo i seguint les 
idees de sant Joan, identifi ca el logos, mitjancer ontològic amb el Fill etern de Déu que s’ha manifestat 
en Crist. Aquest Logos, que tanmateix ja havia actuat des del principi del món, es revelà en els profetes 
i patriarques d’Israel, coincidint amb la revelació natural dels fi lòsofs i savis no cristians.

Molt s’ha discutit sobre el paper que tingué Justí en l’acceptació del “cànon” o llibres aprovats per 
l’Església del Nou Testament. Tanmateix a ell el que li interessa és la pura ensenyança de Jesús. 
Per a Justí el text escrit del Nou Testament només té valor com a refl ex del que ensenya el Logos. 
Evidentment ell utilitza la tradició oral i àdhuc alguns apòcrifs, com es pot veure en la descripció de la 
cova on nasqué Jesús.

L’ètica de Justí es recolza en la doctrina de Jesús que venia exposada en un catecisme —avui 
perdut— de fi nals del segle I o principis del segle II, o en una sinopsi perduda també dels quatre 
evangelis. Així, doncs, intentà resoldre un dels problemes més greus de la teologia de la seva època: 
la relació del cristianisme amb l’Antic Testament i amb la cultura pagana. Malgrat la seva bona voluntat, 
inicià un perillós camí en la singular interpretació de la teologia trinitària: una possible subordinació del 
logos a la primera persona de la Trinitat, i també a un concepte que pot portar cap a l’arrianisme. Els 
escrits de Justí també ens donen a conèixer les formes de culte i de la vida cristiana en el seu temps, 
principalment pel que fa a la celebració del baptisme i de l’eucaristia.

Fonts i traduccions: A. WARTELLE, Saint Justin, Apologies (París, 1987); RUIZ BUENO, Saint Justin, Apologies (París, 1987); RUIZ BUENO, Saint Justin, Apologies Padres 
apologistas griegos, BAC (Madrid, 1954); J. VIVES, Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982) p. 73-
82; Apologetes del segle II (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 1984); J. de C. LAPLANA, L’Església 
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dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 126, 131, 177, 300 i 319; C.M. PIFARRÉ, dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 126, 131, 177, 300 i 319; C.M. PIFARRÉ, dels primers segles Literatura cristiana 
antiga (Montserrat, 2009), p. 135-145.

Minucius Felix, Octavius H. 231, 281-
És un apologista dels inicis del segle III, autor de l’obra Octavius. De la seva vida no en sabem gairebé 
res, només alguna cosa a través dels textos de sant Jeroni i Lactanci. Era d’Àfrica, probablement de 
Cirta (avui Constantina, Algèria). Era advocat i s’establí a Roma. Possiblement abans d’anar a Roma 
era pagà. És ben curiosa i original la seva obra Octavius. S’articula en forma de diàleg, amb un mètode 
semblant a l’emprat per Ciceró. Els interlocutors són Marc (possiblement és el mateix Minuci Fèlix), 
Cecili Natalis (pagà i originari de Cirta de Numídia) i Genuarius Octavi (cristià). El diàleg es dóna 
durant un passeig dels tres amics. En aquest itinerari, Cecili, passant per davant de l’estàtua del déu 
Serapió li envia un petó com a obsequi religiós, i aquí comença el diàleg. El pagà Cecili fa un elogi de 
la tradició de la religió pagana, i Octavi respon fent una gran lloança del cristianisme. Marc (Minuci 
Fèlix) és elegit com a àrbitre de la discussió entre Octavi i Cecili. Aquest vol provar l’existència del 
politeisme que cal acceptar, perquè és la religió dels pares i dels seus antecessors que mereixen tota 
consideració i confi ança; «car els déus han estat beneficiosos per a l’Imperi romà». Cecili aboca tota 
mena de calúmnies contra el cristianisme: costums lascius, cultes ridículs, sacrifi cis delectis, banquets 
obscens, etc. Octavi respon contestant a cadascuna de les acusacions i afi rmant que tot són calúmnies. 
Octavi afi rma que si els romans bastiren l’Imperi i li donaren vigor no va ser pas gràcies als déus, sinó 
per efecte de no poques guerres i d’una gran violència, i per tant, probablement, de moltes injustícies. 
Continua dient que l’home ha estat creat per conèixer la veritat i ha de fer tot el possible per assolir-la. 
La conclusió del diàleg porta a la conversió al cristianisme de Cecili. No fou necessari, per tant, que 
Marc donés un dictamen de qui havia estat victoriós, ja que l’acceptació de la fe cristiana per part de 
Cecili feia totalment evident que les tesis del cristià Octavi eren les vertaderes.
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No sabem si el diàleg es va donar mai, o si fou el resultat d'una estratagema literària. No apareix en 
tota l’obra cap formulació del dogma trinitari ni eclesiològic, ja que l’autor es vol mantenir en el camp 
apologètic, especialment argumentant que tot el que deien contra els cristians eren calúmnies. L’estil 
de l’obra és prou reeixit i àdhuc resulta elegant en algunes ocasions.

Fonts i traduccions: MINUCI FELIX, Octavius; MIGNE, Patrologia, vol. 3, p.347-348; J. de C. LAPLANA, 
L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 300; C.M. PIFARRÉ, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 300; C.M. PIFARRÉ, L’Església dels primers segles Literatura cristiana antiga 
(Montserrat, 2009).

Orígenes H. 201-202
Òbviament Orígenes fou el més preeminent escriptor de l’escola alexandrina. A ell li devem en gran 
part l’intent reeixit de presentar una síntesi ideològica del cristianisme àmplia i coherent. Les notícies 
referents a la biografi a d’Orígenes les devem a Eusebi, a sant Jeroni i a Foci, amb la seva famosa 
patrologia. Però també cal assenyalar que Orígenes és molt enigmàtic. Alguns el consideren sant 
(Gregori Taumaturg), mentre que d’altres el consideren heretge, i tant és així que en alguns concilis fou 
condemnat. La seva infl uència fou molt gran, especialment a Alexandria i, després de la seva expulsió 
de Palestina, a Síria i a les províncies d’Àsia Menor. Nasqué al voltant de l’any 183 en el si d’una família 
que probablement ja era cristiana a Egipte, i quasi segur ho era a Alexandria. El seu nom així ho indica: 
Orígenes o "fi ll d’Horus", divinitat egípcia. Entre les víctimes de la persecució de Septimi Sever cal 
esmentar el seu propi pare, Leònides (a. 202). Molts dels seus condeixebles de l’escola alexandrina 
de Climent foren perseguits i Orígenes els encoratjaria a continuar fi dels a la confessió cristiana fi ns la 
mort. Leònides, víctima d’aquesta persecució, no pogué deixar els béns patrimonials al seu fi ll, ja que 
foren confi scats, i Orígenes hagué de posar-se a ensenyar humanitats a la ciutat d’Alexandria per ajudar 
la seva mare i els germans menors. Tenia uns 18 anys quan el bisbe d’Alexandria, Demetri, li demanà 
que dirigís l’escola de catequesi, la famosa Didaskaleion a la qual tant ens hem referit anteriorment. 
Era l’any 203 i sabem que uns deu anys després visità Roma durant el pontifi cat del papa Zeferí (199-
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217). Aquí va conèixer el prevere romà Hipòlit, gran teòleg d’Occident. En retornar a Alexandria establí 
contactes amb Ammoni de Sacca, el fundador de l’escola neoplatònica anomenada també Escola de 
Plotí. Tanmateix, el magisteri d’Orígenes en la seva escola pròpia (Didaskaleion) esdevingué un focus 
de gran importància, convertint-se en una mena d’Universitat a la que no només acudien deixebles 
cristians, sinó també gnòstics, fi lòsofs i àdhuc no pocs heretges. S’hi acollí tothom, però sempre 
s’imposava el pensament i les teories del gran Orígenes, el cap d’aquest centre tan notable. Aquesta 
frenètica activitat es pot emmarcar entre els anys 218-230, període en el que Orígenes també visità 
Aràbia i Antioquia. L’any 230, mentre es trobava a Cesarea de Palestina, fou ordenat prevere sense 
el permís del seu propi bisbe, Demetri d’Alexandria, que s’enfadà molt per aquesta indisciplina i el va 
deposar i expulsar de la comunitat alexandrina. Aital expulsió li va permetre fundar a Cesarea una 
escola similar a l’anterior Didaskaleion. Entre els seus deixebles tingué Gregori Taumaturg, el qual, com 
hem dit, considerava Orígenes com un vertader sant de l’Església universal. A Cesarea no només es 
dedicà a l’ensenyament, també ho va fer a la predicació.

Vers l’any 249 començà la persecució de Deci. En aquesta Orígenes fou arrestat i martiritzat. Donà 
exemple d’una gran fortalesa i, possiblement a causa dels grans turments que sofrí, morí poc temps 
després a Tir (a. 252-254).

La producció literària d’Orígenes fou amplíssima, però molt difícil de seguir ja que fou molt manipulada 
i àdhuc censurada per nombrosos opositors al seu pensament. És un dels escriptors més problemàtics 
de l’Església antiga, arribant fi ns i tot a ésser objecte principal de discussió en com a mínim dos concilis 
ecumènics que no el van tractar massa bé.

La producció literària d’Orígenes versa especialment sobre les Escriptures, ja sigui en forma d’homilies 
o en forma exegètica. En el grup d’homilies destaca per la seva vivacitat: riques idees i unció espiritual. 
La majoria dels llibres sagrats són tema dels seus estudis, especialment el Pentateuc, el Càntic dels 
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càntics, Isaïes, Lluc, Mateu... En el grup de l’exegesi cal destacar els esplèndids estudis o comentaris 
de sant Joan i els –parcialment conservats— de sant Pau en la Carta als Romans.

El seu pensament teològic sistemàtic es troba en la gran obra anomenada De principiis. D’aquest llibre 
només ens ha arribat la traducció que en féu sant Jeroni, però també aquí hi posà la mà la censura, que 
veia en les teories d’Orígenes l’heretgia subordinista (el Verb estava subordinat i era inferior al Pare). 
En aquest tractat Orígenes volgué fer veure el que era patrimoni de l’Església rebut per la tradició i 
també volgué demostrar que tot aquest patrimoni no estava en contradicció amb el pensament fi losòfi c 
de l’època. Volia que la doctrina cristiana fos intel·ligible i àdhuc acceptada pels homes intel·lectuals 
d’aquells centres privilegiats d’Alexandria, Cesarea i Palestina. Amb la mateixa intenció –molt clara 
en algun fragment apologètic—, sempre conciliadora, escriví el tractat Contra Celsum. Celsus era un 
fi lòsof pagà que es dedicà, en un llibre, a contradir les teories cristianes i els "mals costums" —segons 
deia— dels seguidors de Crist. Orígenes, sistemàticament i emprant cites textuals de Celsus, fa una 
refutació molt forta, ens atreviríem a dir despietada.

La preeminència dins del pensament d’Orígenes la té l’afi rmació de Déu i de la Trinitat. En aquest últim 
tema (la Trinitat) s’expressa de forma que pot semblar subordinista. Orígenes és contundent en parlar 
del caràcter únic i suprem de Déu Pare com a principi absolutament no engendrat. Al seu costat el Fill 
engendrat, i amb més raó l’Esperit Sant sembla concebut com en un pla diferent. Però Orígenes té bona 
cura de refusar tant l’opinió dels que no admeten la vertadera distinció entre Pare i Fill (modalistes), 
com la d’aquells que neguen la vertadera divinitat del Fill, malgrat que ell concep aquesta divinitat com 
derivada o participada, amb fórmules en les que apareix no només com a originada en el Pare, sinó 
com d’alguna manera inferior a Ell. L’Esperit Sant és substancial, personal, actiu i increat. La resta ha 
estat creació de Déu mitjançant el Fill i a partir del no res.
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Déu creà l’home lliure i racional. Segons Orígenes, en un principi el Creador féu els homes iguals. La 
diversitat connota imperfecció. En ser lliure la humanitat, un sector d’ella optà per la imperfecció i el 
pecat; d’aquí la diversitat entre les naturaleses humanes que de per si havien de refl ectir la unitat del 
seu Creador. El món material fou creat perquè aquestes naturaleses fossin purifi cades i a través de les 
virtuts retornessin a aquella semblança originària, tal com Déu volia. En aquest pensament d’Orígenes 
pot semblar que hi ha una dualitat en la creació, tal com el platonisme professa. És cert que Orígenes 
té escrúpols en admetre que el Creador únic pogués ser ell mateix la causa única del món material; 
per això creu que el mal de tot el món material deriva del mal ús de la llibertat, però sempre hi ha 
l’esperança que les naturaleses humanes escoltin el seu Creador.

Fonts i traduccions: MIGNE, Patrologia grega, vols. 11-17; Die Griechische Christlichen Schriftsteller 
(Leipzig-Berlín, 1899); D. RUIZ BUENO, Orígenes. Contra Celsum, BAC núm. 271 (Madrid, 1967); 
J. VIVES, Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982) p. 250-359; J.RIUS CAMPS, professor de la 
Facultat de Teologia de Catalunya, té molts estudis sobre Orígenes: J. RIUS CAMPS, Subordinacisme 
en Orígenes (Wien, 1987); J. de C. LAPLANA, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 
308; C.M. PIFARRÉ, Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 217-235.

Pàpies H. 63
Fou el bisbe de Hieràpolis de Frígia. Nasqué al voltant del 65 i morí el 130. Evangelista i contemporani 
de Policarp, segons Ireneu de Lió fou quiliasta (o mil·lenarista). A causa de la seva antiguitat i com 
a autor d’una obra hermenèutica sobre les dites o sentències (logia) de Jesús —conservada molt 
fragmentàriament sobretot en l’obra d’Eusebi— és important en la història de la tradició neotestamentària 
incipient i ha donat peu a una famosa controvèrsia, avui superada, sobre l’autoria de l’evangeli de sant 
Joan en introduir en escena com a possible autor a un tal Joan, prevere, diferent potser de l’apòstol. 
Vers l’any 130 Pàpies escrigué els cinc llibres d’Explicacions de les afirmacions del Senyor que es Explicacions de les afirmacions del Senyor que es Explicacions de les afirmacions del Senyor
consideren la primera obra d’exegesi dels evangelis.
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Fonts i traduccions: D. RUIZ BUENO, Padres Apostólicos, BAC 65 (Madrid, 6a edició, 1993); FUNK-
BIHLMEYER, Patres Apostolici (Tubinga, 1924). Patres Apostolici (Tubinga, 1924). Patres Apostolici Pares apostòlics (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 
2000) p. 193-202; J. de C. LAPLANA,  L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 118, 131, 132, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 118, 131, 132, L’Església dels primers segles
146, 197 i 200; C.M. PIFARRÉ, Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 52, 56, 63, 66, 73-75.

Pastor d’Hermes H. 64
Hermes és de la segona meitat del segle II i escriví el llibre titulat Pastor, ja que destaca el fet de 
l’aparició en una visió d’un pastor amb un missatge de perdó. Segons aquest fragment, Hermes fou 
germà del papa Pius I i composà la seva obra a Roma durant el pontifi cat del mateix , o sigui entre el 
140 i 155. L’escrit és molt complex, compost seguint el gènere apocalíptic i visionari, probablement vers 
mitjan segle II, tot i que podem trobar en ell elements de diverses èpoques. Es pot dividir en una sèrie 
de visions, comparacions i al·legories, algunes de sentit bastant confús que es refereixen a diversos 
aspectes de la vida cristiana. Segons es desprèn de l’escrit, Hermes, el seu autor, era un cristià senzill 
i un xic elemental, però ple de preocupacions religioses i amb una particular consciència de les seves 
pròpies mancances morals. Pesa sobre ell especialment el remordiment per no haver sabut mantenir 
les bones relacions familiars amb la seva dona i els seus fi lls, i per no haver sabut fer bon ús dels 
seus béns, que va perdre. Té consciència de culpabilitat, destacant en els seus escrits el tema de la 
penitència i el perdó que, contra les concepcions rigoristes, podia ser obtingut almenys una vegada més 
després del baptisme si el penediment era sincer. Hermes, simple laic, és conscient que això s’oposa 
a l’ensenyament d’alguns doctors de l’Església, que no admetien la possibilitat del perdó a qui hagués 
pecat greument després del baptisme, i presenta les seves idees com l’anunci especial d’un missatger 
de Déu que s’apareix en forma de pastor (d’aquí ve el títol).

A més del tema de la penitència, és important la manera com apareix el tema de l’Església: sota 
l’al·legoria d’una torre en construcció, de la que en poden formar part diverses classes de pedra, 
que representen els diversos gèneres o estaments de fi dels. Algunes pedres són peremptòriament 



51

rebutjades per a la construcció, i d’altres són admeses defi nitivament, representant unes i altres els 
fi dels que podran alhora fer penitència.

Apareixen altres temes en l’escrit d’Hermes, com poden ser els perills que suposen les riqueses per al 
fi del, les relacions entre els rics i els pobres, o la necessitat de saber distingir els signes de la infl uència 
del bé o del mal esperit en nosaltres i en els altres. En aquest últim tema Hermes és l’autor que 
encapçala la copiosa literatura cristiana referent al discerniment de l’esperit.

L’escrit està ple de divagacions imaginatives —algunes poètiques—, però té poca profunditat teològica 
en general, amb una actitud merament moralista. Malgrat tot, té molta importància, ja que ens mostra 
el pensament que tenia  el cristià normal al segle II.

Fonts i traduccions: M. WHITTAKER, Der Hirt des Hermas (Berlín 1956); R. JOLY, Der Hirt des Hermas (Berlín 1956); R. JOLY, Der Hirt des Hermas Hermas. Le Pasteur: 
Sources Chrétiennes n. 53 (París, edició 3Sources Chrétiennes n. 53 (París, edició 3Sources Chrétiennes a, 1985); J. VIVES, Los padres de la Iglesia (Barcelona 1982), 
p. 52-59; Pares apostòlics (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 2000), p. 209-301; Ph. HENNE, L’unité 
du "Pasteur" d’Hermes (París, 1992); J. de C. LAPLANA, du "Pasteur" d’Hermes (París, 1992); J. de C. LAPLANA, du "Pasteur" d’Hermes L’Església dels primers segles (Barcelona, L’Església dels primers segles (Barcelona, L’Església dels primers segles
2006), p. 150-152; C.M. PIFARRÉ, Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 61-70.

Plini el Jove H. 109-110
En les persecucions dels Antonins destaca una carta que fou enviada per Plini el Jove, governador de 
Bitínia, actual Turquia, a l'emperador Trajà. Presentem el seu text traduït (Cartes de l’emperador, llibre 
X, 96).

«Carta de Plini a Trajà emperador»
«És costum meu, Senyor, en tots els casos obscurs que em trobo, recórrer a Vós. Qui pot donar-me millor  
llum en el dubte o instruir-me en la meva ignorància? Mai havia intervingut en l’assumpte de processos 
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contra cristians. Per aquest motiu ignoro què, i fi ns a quin punt, s’acostuma en aquests casos a inquirir 
o castigar. I no és petita la meva perplexitat quan em pregunto si convé o no tenir alguna consideració 
a l’edat o si cal aplicar el mateix càstig a aquells que tenen pocs anys o als qui són ja madurs; també 
estic perplex si cal perdonar aquells que s’han penedit d’haver-ho estat o si no aprofi ta res ja el deixar 
de ser cristià. També tinc els meus dubtes sobre si el que es castiga és el nom mateix de cristià, malgrat 
que aquest estigui exempt de crims personals, o al revés el nom de cristià ja porta inherent el crim que 
s’ha de castigar. D’una manera provisòria —esperant la resposta de l’emperador— jo he actuat fi ns el 
dia d’avui tenint present la següent pauta amb aquells cristians que m’han estat delatats: els pregunto si 
són en efecte cristians. Als que diuen que sí, els torno a preguntar per segona i tercera vegada, sempre 
amenaçant-los amb el suplici. Als que persisteixen, mano que siguin executats, ja que no dubto gens 
que malgrat el que sigui el que professen, cal castigar la pertinàcia i la contumàcia infl exible .

»Entre els que segueixen aquesta follia (professió de cristians), n’he trobat alguns que són ciutadans 
romans. En aquests casos he pres nota per conduir-los (presoners) a Roma.

»També, com succeeix en el transcurs dels processos, s’ajuntaren delacions (acusacions) de nous 
casos. Àdhuc ha succeït que s’ha presentat un escrit d’un elenc amb el nom de molts cristians però 
sense la signatura de l’acusador (llistes anònimes). A tots ells els vaig fer cridar, i als que negaven ser 
cristians o haver-ho estat abans, vaig creure que calia absoldre’ls pronunciant jo la fórmula, invocant els 
déus i la vostra imatge. Per cert, aquesta imatge (de Trajà déu) la vaig fer traslladar en els esmentats 
processos, així com d’altres noümens (divinitats). Doncs bé: molts d’aquells acusats ofrenaren encens 
i vi i van maleir Crist. Cal observar que els cristians vertaders —segons s’afi rma— s’obliguen a no 
ofrenar encens a aquestes divinitats, així com a no maleir mai Crist. Es donà també el cas d’aquells 
que, descoberts per l’acusador, confessaren primer haver estat certament cristians, però després 
digueren que ho havien deixat (havien apostatat); uns feia ja tres anys (a. 109), i d’altres arribava a fer 
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més de vint anys (a. 91, essent emperador Domicià). Tots aquests van venerar la vostra imatge i la dels 
déus, i a la vegada van maleir Crist.

»Afi rmaven —ho vaig deduir jo Plini— que en això consistia la síntesi de la culpabilitat i error: que en 
determinats dies (els cristians) acostumen a reunir-se a l’albada per cantar —alternant entre ells— a 
Crist com a Déu. I en aquest acte també s’obliguen amb un compromís sagrat a no cometre cap crim 
i a no perpetrar ni furts, ni lladronicis, ni adulteris. S’obliguen també amb un compromís sagrat a no 
faltar la fi delitat (conjugal), ni renegar —si són reclamats— del dipòsit (de llur fe). Concloses aquestes 
cerimònies, es dissolen segons costum, fi ns que es tornen a reunir de nou per prendre l’aliment (menjar). 
Però tot això ho fan homes i dones sense cap delicte (indecència). Ara, però, ja no es reuneixen, ja que 
he promulgat un edicte en el qual es prohibeix que es reuneixin les hecteries (societats secretes) tal 
com se’m va anunciar pel vostre manament (de l’emperador).

»Referent a tot el que he dit jo Plini de les reunions dels cristians, me’n vaig assabentar gràcies a dues 
serventes que es deien "ministres" (diaconesses) a les que vaig sotmetre a diversos turments. He 
deduït, doncs, que tot això (dels cristians) no és més que una superstició maligna i desenfrenada.

»És així, doncs, com vaig suspendre noves indagacions, ja que vaig creure que era millor consultar-vos 
el cas (dels cristians), i més quan penso que és molt digne d’assessorament per causa que es molt gran 
el nombre d’acusats que estan en perill, ja que són molts, de tota edat, tota classe social i sexe; ja que 
no només és a les ciutats, sinó també al camp i als poblets s’ha infi ltrat el contagi d’aquesta superstició, 
tot i que d’altra banda sembla que som a temps de poder-la detenir i esmenar. És un fet que temples 
quasi deserts hagin tornat a recuperar el seu culte interromput per massa temps. I per tot arreu poden 
veure’s sacrifi cis, participants de les victimacions, així com gent que compra aquestes víctimes, la qual 
per cert, anteriorment quasi s’havia esfumat. Per tot el que he dit, bé es pot deduir que aquesta massa 
d’homes (cristians) poden abjurar del seu culte si se’ls dóna l’oportunitat de la penitència».



54

Fonts i traduccions: J. BEAUJEU, La religion romaine à l’apogée de l’empire (Paris, 1955); P. WINTER, La religion romaine à l’apogée de l’empire (Paris, 1955); P. WINTER, La religion romaine à l’apogée de l’empire
Tacitus and Pliny on Christianity (London, 1970); J. de C. LAPLANA,  Tacitus and Pliny on Christianity (London, 1970); J. de C. LAPLANA,  Tacitus and Pliny on Christianity L’Església dels primers segles
(Barcelona, 2006), p. 241-249.

Pseudo-Bernabé, Carta del H. 70
Aquest important document ha estat atribuït durant alguns anys a Bernabé, company de sant Pau. El 
mateix Climent d’Alexandria (segles II i III) el cita freqüentment en el seu llibre Stromata, i, segons Eusebi 
de Cesarea, el comentava en la seva obra perduda Hypotyposeis entre les Epístoles catòliques. En la 
primera meitat del segle III, Orígenes el denomina també "Epístola Catòlica". El Còdex Sinaític —també Còdex Sinaític —també Còdex Sinaític
alexandrí— la transcriu entre els llibres del Nou Testament després de l’Apocalipsi, tanmateix la considera 
apòcrifa. Després de sant Jeroni es considera de gran importància, però formant part de les escriptures 
del Nou Testament, i es nega que fos escrita per sant Bernabé, malgrat que es desconeix l’autor.
Pel seu contingut es tracta de donar resposta a la qüestió sobre el valor i sentit de la revelació de l’Antic 
Testament pels cristians. Hom observa que aquells cristians primitius estaven preocupats pel problema 
que suposava una relació de convivència entre els cristians i els jueus. Òbviament, per la lectura de 
la mateixa, es veu que l’autor anònim de la carta era antijueu, i només admet en l’Antic Testament un 
valor al·legòric en tant que profetitza el que succeirà en el Nou Testament, que és el que en defi nitiva té 
ple valor de revelació. Per tant, la Carta de Bernabé és com la continuació de la polèmica iniciada per 
sant Pau referent al valor de la llei judaica. L’autor, a més, arriba a afi rmar que la interpretació literal de 
la llei que donen els jueus, no és altra cosa que un engany diabòlic. Ell està convençut que la fe ha de 
culminar en el coneixement perfecte que denomina "teleia gnosis", o sigui una explicació al·legòrica i 
tipològica de l’Antic Testament que es refereix a Crist i als cristians. La carta també té una secció moral 
que recull una catequesi jueva tenint present tant els manaments i virtuts com els pecats i vicis.

Els patròlegs discuteixen si aquesta important carta fou redactada a Alexandria o a Síria-Palestina. 
Sembla més probable la primera opció, doncs si ens hi fi xem observem la presència del judaïsme 
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hel·lènic alexandrí. Els contraris a aquesta teoria volen veure l’origen palestí basant-se en les 
coincidències amb la Regla de Qumram o instruccions d’aquests cercles de pensament. També caldria 
dir que l’autor possiblement sigui un jueu convers, ja que, malgrat les expressions antijueves, no arriba 
a prescindir de la tradició jueva.

Fonts i traduccions: P. PRIGENT - R.A. KRAFT, Epître de Barnabé: "Sources Chrétiennes" núm. 
172 (París 1971); FUNK-BIHLMEYER, Patres Apostolici (Tubinga 1924); D. RUIZ BUENO, Patres Apostolici (Tubinga 1924); D. RUIZ BUENO, Patres Apostolici Padres 
Apostólicos, BAC 65 (Madrid, 6a edició 1993); J. VIVES, Los padres de la Iglesia (Barcelona 1982), 
p. 44-49; Pares apostòlics (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 2000) p. 93-120; C.M. PIFARRÉ, Pares apostòlics (Barcelona, Clàssics del cristianisme, 2000) p. 93-120; C.M. PIFARRÉ, Pares apostòlics
Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 53-56, 66-70.

Silvestre I (31 gener 314 - 31 desembre 335), romà
Durant el seu pontifi cat es celebrà el concili de Nicea (325), de gran transcendència per a l’Església 
universal. Silvestre envià els legats a Nicea, que signaren les actes després del president del concili 
Osi, bisbe de Còrdova i representant de l’emperador. És obvi que Constantí considerava el Papa com el 
primer bisbe de l’Imperi. D’ell Silvestre rebé molts favors: com el palau Laterà i els terrenys sobre els quals, 
des del 319, s’edifi cà la basílica de Sant Pere, així com també les basíliques de Sant Pau a la Via Appia. 
La fi gura històrica de Silvestre fou enormement manipulada per moltes llegendes que vénen descrites 
en el Constitutum Constantini o la falsa donació de Constantí que s’estudia en la Constitutum Constantini o la falsa donació de Constantí que s’estudia en la Constitutum Constantini Història de l’Església 
medieval. Silvestre morí el 31 de desembre del 335, i el seu cos fou enterrat a les catacumbes de Priscil·la.

Teòfi l d’Antioquia H. 138 i 139
Nasqué a la regió de l’Eufrates i fou bisbe (el sisè) d’Antioquia, vers l’any 169. S’havia convertit al 
cristianisme després d’haver estudiat els profetes. Sabem que visqué fi ns l’any 180. Conservem l’escrit 
apologètic dirigit al seu amic Autòlic i dividit en tres llibres. Coneix molt bé els escrits pagans i la 
Sagrada Escriptura. 
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Ens consta que féu un comentari exegètic del Gènesi, donant-li una interpretació al·legòrica, i un 
comentari als evangelis que s’ha perdut. Doctrinalment, és de particular interès per la seva explicació 
del dogma trinitari. També es mostra com un gran místic. 

Fonts i traduccions: G. BARDY - J. SENDER, Trois livres à Antolycus: "Sources Chrétiennes" núm. Trois livres à Antolycus: "Sources Chrétiennes" núm. Trois livres à Antolycus: "Sources Chrétiennes"
20 (París, 1948); J. VIVES, Los padres de la Iglesia (Barcelona, 1982), p. 93-98; J. de C. LAPLANA, 
L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 192, 210, 246, 296 i 314; C.M. PIFARRÉ, L’Església dels primers segles (Barcelona, 2006), p. 192, 210, 246, 296 i 314; C.M. PIFARRÉ, L’Església dels primers segles Literatura 
cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 126, 130, 132, 246, 345 i 421.

Tertul·lià H. 241
Les poques notícies que tenim d’aquest gran escriptor –que fou també enigmàtic en el seu pensament 
teològic, arribant a ser considerat heretge— procedeixen de sant Jeroni. El seu naixement cal situar-lo 
a Cartago, entre els anys 150 i 160, i la seva mort vers el 240. Durant la seva vida pagana, segons diu 
ell mateix, fou molt dissolut. La seva conversió possiblement es produí l’any 190, motivada pel testimoni 
de tants sants màrtirs contemporanis a ell. Visità Roma i possiblement exercí d’advocat a la capital 
de l’Imperi romà. També coneixia a la perfecció el grec. Era molt extremista i això el féu caure en el 
montanisme (a. 213), doctrina que negava que alguns pecats es poguessin perdonar.

Tertul·lià, exceptuant sant Agustí, és l’autor llatí més fecund i més original de l’època preconstantiniana 
i el primer teòleg, cronològicament, del món llatí; la seva teologia, però, fou ardorosa i polèmica, 
perquè Tertul·lià no podia escriure si no era veient un enemic al seu davant. Les seves obres són 
escrits d’ocasió, polèmics, que refl ecteixen els aspectes positius i negatius de l’Església africana, i més 
concretament de la de Cartago. El seu corpus consta de trenta-una obres conservades (tres escrites 
originàriament en grec), i també ens han arribat títols d’obres perdudes. Haurien estat escrites entre els 
anys 197 i 217. D’altra banda, l’ordre de les obres és molt difícil d’establir, i les dades més acceptables 
són les que les situen en el període anterior o posterior a la conversió al montanisme. Les obres de 
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Tertul·lià han estat i són molt estudiades per patròlegs especialistes. Recordem aquí les més importants 
fent-ne una exposició detallada d’algunes d’elles. Els patròlegs acostumen a dividir ordinàriament les 
obres de Tertul·lià de la següent manera:

a) Apologètiques
Ad nationes (Als gentils). És una refutació en dos llibres de les calúmnies que els pagans profereixen Ad nationes (Als gentils). És una refutació en dos llibres de les calúmnies que els pagans profereixen Ad nationes
contra els cristians.
Apologeticum (Apologètic). És la seva obra més coneguda. Aquí la defensa es fa en forma jurídica Apologeticum (Apologètic). És la seva obra més coneguda. Aquí la defensa es fa en forma jurídica Apologeticum
estricta i va dirigida als prefectes de les províncies romanes. Malgrat el caràcter jurídic de l’obra, s’hi 
troben moltíssimes expressions defi nitòries de la fe i de la lluita dels cristians que han esdevingut 
clàssiques. Tenim una traducció catalana de F. Senties, amb introducció de M. Dolç, dins la col·lecció 
de la Fundació Bernat Metge, Barcelona 1960.
De testimonio animae (El testimoni de l’ànima). Vol demostrar que els mateixos pagans, si són fi dels als De testimonio animae (El testimoni de l’ànima). Vol demostrar que els mateixos pagans, si són fi dels als De testimonio animae
impulsos interiors, han de trobar Déu.

b) Dogmàtiques i polèmiques
De praescriptione haereticorum (Sobre la prescripció dels heretges). Per a molts aquesta seria l’obra De praescriptione haereticorum (Sobre la prescripció dels heretges). Per a molts aquesta seria l’obra De praescriptione haereticorum
cabdal de Tertul·lià; una defensa del valor de la tradició ininterrompuda per demostrar la veritat de la 
fe catòlica.
Adversus Marcionem (Contra Marció). És l’obra més extensa de Tertul·lià, cinc llibres, i en ella refuta Adversus Marcionem (Contra Marció). És l’obra més extensa de Tertul·lià, cinc llibres, i en ella refuta Adversus Marcionem
l’heretgia dualista de Marció amb tota mena d’arguments.
Adversus Praxeam (Contra Pràxees).Adversus Praxeam (Contra Pràxees).Adversus Praxeam
De baptismo (Sobre el baptisme).De baptismo (Sobre el baptisme).De baptismo
De anima (Sobre l’ànima). És voluminós, gairebé com el llibre contra Marció, i se’l pot considerar la 
primera obra de psicologia cristiana.
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c) Ascètiques i pràctiques
De oratione (Sobre l’oració).De oratione (Sobre l’oració).De oratione
De poenitentia (Sobre la penitència).
Ad uxorem (A la seva esposa). Li demana a la seva esposa que si ell mor, ella romangui vídua, i si es Ad uxorem (A la seva esposa). Li demana a la seva esposa que si ell mor, ella romangui vídua, i si es Ad uxorem
casa que sigui amb un cristià.
Ad exhortationem castitatis (Exhortació a la castedat). Desaconsella les segones noces. És el moment Ad exhortationem castitatis (Exhortació a la castedat). Desaconsella les segones noces. És el moment Ad exhortationem castitatis
crític del pas al montanisme.
De idolatria (Sobre la idolatria). En la seva oposició radical, no només prohibeix qualsevol pràctica 
idolàtrica, sinó fi ns i tot les professions que poden tenir alguna relació amb elles (mestres, artistes, 
funcionaris, etc.).
De pudicitia (Sobre la castedat). Crist ha donat a Pere personalment el poder de perdonar tots els 
pecats, però no l’ha donat als seus successors (sic); en el moment present els "psíquics", o sigui, els 
catòlics, no tenen aquest poder com a Església, en canvi el tenen els "homes espirituals", és a dir 
els montanistes que, tot i així, s’abstindran d’usar aquest poder per evitar el perill de noves caigudes 
provocades per la facilitat del perdó.
De pallio (Sobre el pal·li). És una defensa del seu canvi de vida, quan es presenta com a fi lòsof.De pallio (Sobre el pal·li). És una defensa del seu canvi de vida, quan es presenta com a fi lòsof.De pallio

Fonts i traduccions: MIGNE, Patrologia llatina, vol. 1 i 2; PARDO, El apologético de Tertuliano (Madrid, 
1943); M. DOLÇ - F. SENTIES, Apologético (Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1960); J. VIVES, Los 
padres de la Iglesia (Barcelona, 1982), p. 361-420; Sobre el baptisme i altres escrits (Barcelona, Clàssics 
del cristianisme, 1984); C.M. PIFARRÉ, Literatura cristiana antiga (Montserrat, 2009), p. 237-259.
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PERLES O FRAGMENTS SELECTES 

DE LA LITERATURA CRISTIANA (a. 88 - 250)





Adorar Déu 
Àgape
Aigües

Ajut als cristians
Almoina
Amistat

Amor i alegria
Àngels

Antic Testament
Anyell de Déu

Apòstol
Arcà

Aristó, deixeble de Jesús
Artesans
Ascensió 
Astròleg

Avortament
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M-18 Es.

M-18 Sup. Cignes

M-18 D.
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Adorar Déu sempre
Els cristians ens assadollem en l’àgape, conscients que som homes que recordem que, 
àdhuc durant la nit, hem d’adorar Déu. (Tertul·lià H. 330, E. 36)

Àgape
... ¿és estrany celebrar aquesta gran caritat que (els cristians) tenim amb àpats en els quals 
tots ens asseiem a taula? Els nostres àpats tenen una raó de ser, com el seu nom indica: es 
denominen amb una paraula que entre els grecs signifi ca “amor”.  (Tertul·lià H. 330, E. 36) 

Àgape
Ens asseiem a la taula després d’haver pregat a Déu. Mengem sols allò que l’apetit ens 
exigeix; bevem tant com la sobrietat ens permet. Ens assadollem conscients que som homes 
que recordem que àdhuc durant la nit hem d’adorar Déu. (Tertul·lià H. 330, E. 36)

Àgape i els pobres 
Els nostres àgapes, costin el que costin, són profi tosos, i cal fer aquestes despeses per raó 
de la pietat. En efecte, és una acció (l’àgape) amb la qual ajudem els pobres. (Tertul·lià H. 330, 
E. 36)

Àgape. Què es fa en ell?
Parlem com a persones que saben que el Senyor els escolta. Després d’haver-nos rentat les 
mans i encès els llums, cadascun de nosaltres és convidat a aixecar-se per cantar en honor a 
Déu un càntic que trobem en les Sagrades Escriptures o que composem nosaltres mateixos. 
Un cop acabat, cadascú se’n va... com persones que han après una lliçó (l’amor al proïsme i 
a Déu). (Tertul·lià H. 330, E. 36)

1
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M-04 D.M-04 Es.

M-04 Inf. Es.
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Aigües i la creació
L’aigua sempre fou una matèria perfecta, fecunda, simple i pura per ella mateixa. L’aigua 
s’oferia com un digne vehicle per a Déu. I el que direm en veure la bellesa del món, depèn 
d’alguna manera de la distribució de les aigües feta per Déu. (Tertul·lià H. 243, E. 32)

Aigües i la creació
Has de venerar la dignitat de les aigües perquè són la seu de l’Esperit de Déu. Les tenebres 
eren encara informes, sense la bellesa dels estels; l’abisme era trist, la terra inacabada, i el 
cel a mig fer... Només l’aigua sempre fou una matèria perfecta. (Tertul·lià H. 244, E. 32)

Les aigües i l’Esperit
L’Esperit en un principi es movia sobre les aigües. L’Esperit que havia de romandre damunt 
d’elles per transmetre la seva efi càcia. Oh home! Has de venerar l’antiguitat de les aigües 
perquè són l’antiga substància. Has de venerar la seva dignitat, perquè són la seu de l’esperit 
de Déu, més agradables en aquells moments que tots els altres elements.
(Tertul·lià H. 244, E. 32)

Ajuts dels cristians
Els aliats dels bons cristians són la generositat d’ànima i la continència. 
(Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)
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M-03 Es.

M-03 Inf. D.

M-03 D.
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Alegria
Tot home alegre (cristià) fa el bé, pensa bé i menysprea la tristesa, fruit del pecat.
(Pastor d’Hermes H. 332, E. 37)

Alegria del cristià
Atès que les gràcies que el Senyor us dóna són moltes i molt grans, jo me n’alegro en extrem 
i, per damunt de qualsevol altra cosa, me n’alegro que els vostres esperits siguin feliços i 
gloriosos... L’amor amb alegria i goig és testimoni de les obres de justícia o santedat.
(Pseudo-Bernabé H. 332, E. 37)

Alegria i tristesa
Revesteix-te d’alegria, que sempre agrada a Déu i Ell l’acull favorablement. Posa en ella les 
teves delícies. L’home trist està abocat al mal. L’oració de l’home trist pecador mai té la força 
per pujar a l’altar de Déu. (Pastor d’Hermes H. 69, E. 37)

L’alegria és com el vi 
La pregària d’un home trist és l’oració barrejada amb la tristesa. És com el vinagre i el vi 
mesclats, que ja no tenen el mateix encís. Així l’Esperit Sant mesclat amb la tristesa, no és 
capaç de fer emergir una pregària grata a Déu.

Alegria sense tanques
Cal que entre nosaltres hi hagi una única oració comú, una sola súplica, una sola ment, una 
esperança en la caritat, en l’alegria, sense tanques, que és Jesucrist.
(Ignasi d’Antioquia H. 332, E. 37)
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M-01 Es.

M-01 Inf .D.

M-01 D.
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Almoina i cobdícia
L’almoina allibera l’ànima de les cadenes de la cobdícia. (Cebrià H. 273, E. 50)

Almoina i el cel
L’almoina dóna dret al regne dels cels. (Cebrià H. 270, E. 50)

Almoina i dejuni
L’almoina és superior al dejuni o es fa com a conseqüència del dejuni. El preu del que 
hom estalvia en menjar es dóna als pobres, no per propi interès d’estalviar. 
(Cebrià H. 273, E. 50)

Almoina i pecats
L’almoina produeix el rescat dels pecats. (Cebrià H. 273, E. 50)

Amistat
Els cristians busquen amics i es fan amics. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Amor i alegria
L’amor amb alegria i goig és testimoni de les obres de la justícia o de santedat.
(Pseudo-Bernabé H. 332, E. 37)
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M-29 Es.

M-29 Sup. Es. Al·legoria de l’amor

M-29 D.
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Àngels, creació
Deu creà els àngels. (Climent romà H. 320, E. 32)

Àngels i homes
Els àngels acompanyen l’home en el pelegrinar per aquest món. (Pastor d’Hermes H. 66, E. 32)

Antic Testament
Jesucrist acompleix les profecies de l’Antic Testament. (Aristó de Pel·la H. 129, E. 31)

Antic Testament
Els profetes posseïen la gràcia de Jesucrist, i en vista a Ell profetitzaven... Sí! L’Escriptura 
(Antic Testament) ens diu a nosaltres el mateix que Déu va dir al seu Fill: fem l’home a imatge 
nostra. (Pseudo-Bernabé H. 74, E. 43)  

Antic Testament
El nostre Pare no vol que caminem esgarriadament com els hebreus quan cerquem la manera 
d’atansar-nos a Ell... El Senyor va invalidar tots els sacrifi cis antics, perquè la nova llei de 
Nostre Senyor Jesucrist, que no està sotmesa al jou de cap necessitat, tingui una ofrena no 
feta per mà de l’home. (Pseudo-Bernabé H. 72, E. 43) 

Anyell de Déu, Jesucrist
Isaac era fi gura de Crist, però aquest moltó també em sembla fi gura de Crist. Considerem 
atentament com Isaac, que no fou degollat, i el moltó, que ho fou, són fi gura de Crist. Ell és la 
Paraula de Déu. Però la Paraula es va fer carn, va patir i va sortir mort en la carn. 
(Orígenes H. 205, E. 47)
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M-06 Es.

M-06 Inf. D.

M-06 D.
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Apòstol Andreu
Jo, Pàpies, preguntava què havia dit de Jesús l’apòstol Andreu. (Pàpies H. 63, E. 43)

Apòstol Felip
Jo, Pàpies, preguntava què és el que l’apòstol Felip havia dit de Jesús. (Pàpies H. 63, E. 43)

Apòstol Jaume
Jo, Pàpies, preguntava què havia dit de Jesús l’apòstol Jaume (el menor). 
(Pàpies H. 63, E. 43) 

Apòstol Joan
Essent jo Ireneu nen, vaig conviure amb Policarp a l’Àsia Menor... Aquest explicava com 
havia conviscut amb Joan i amb els que havien vist el Senyor. Deia que recordava molt bé les 
seves paraules i explicava el que els havia sentit dir referent al Senyor: els seus miracles i les 
seves ensenyances. (Pàpies H. 160, E. 45)

Apòstol Joan
Jo, Pàpies, preguntava què havia dit de Jesús l’apòstol Joan (evangelista). 
(Pàpies, H. 63, E. 43)
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M-08 Es.

M-08 Inf. D.

M-08 D.
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Apòstol Pere
Jo, Pàpies, preguntava què és el que l’apòstol Pere havia dit de Jesús. (Pàpies H. 63, E. 43)

Apòstol Tomàs
Jo, Pàpies, preguntava què és el que l’apòstol Tomàs havia dit de Jesús. (Pàpies H. 63, E. 43)

Apòstols
Els apòstols són pedres vives col·locades com a fonament. El mateix diu sant Pau. Formeu 
un edifi ci construït sobre el fonament dels apòstols que té per pedra angular el mateix 
Jesucrist. (Orígenes H. 206, E. 39)

Apòstols i baptisme
La raó de tal cerimònia (del baptisme) l’hem apresa dels apòstols. (Justí H. 147, E. 51)

Apòstols i Jesucrist
Els apòstols han rebut per a nosaltres la bona nova per mitjà del Senyor Jesucrist. Jesús, el 
Crist, ha estat enviat per Déu. Per tant Crist ve de Déu i els apòstols vénen de Crist. Ambdues 
coses procedeixen del bon ordre de la voluntat de Déu. (Climent romà H. 342, E. 38)

Apòstols i tradició
Jo vaig aprendre molt bé dels ancians, i vaig gravar bé en la meva memòria dels manaments 
que foren donats pel Senyor a la nostra fe... Jo preguntava sempre què havien dit Andreu, 
Pere, Felip, Tomàs, Jaume, Mateu o qualsevol altre deixeble del Senyor. (Pàpies H. 64, E. 43)
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M-07 Es.

M-07 Inf. D.

M-07 D.
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Arcà, llei
“Cal silenciar alguns misteris cristians”. Referent a l’Eucaristia, existeix la denominada 
“llei de l’arcà”. La notícia que els cristians menjaven carn humana i que bevien sang era 
malinterpretada. El ministeri de l’Eucaristia es podia revelar un cop s’havia rebut el baptisme. 
(Tertul·lià H. 329, E. 49)

Aristó, deixeble de Jesús
Jo, Pàpies, preguntava què és el que el deixeble Aristó havia dit de Jesús. (Pàpies H. 63, E. 43)

Artesans
Alguns dels cristians som artesans. (Atenàgores d’Atenes H. 435, E. 36)

Ascensió del Senyor
Aquesta festa es celebra a Hispània ja des del segle IV. (E. 49)

L’astròleg
Un astròleg ha de deixar el seu ofi ci, i si no vol cal que sigui expulsat. (Hipòlit H. 309, E. 28)

38

39

40

41

42



78

M-12 Es.

M-12 Inf. D.

M-12 D.



79

Avortament
Tu, cristià, no mataràs el fi ll en el si de la mare. (Pseudo-Bernabé H. 331, E. 34)

Avortament
Els cristians seguim el precepte: “No mataràs el fi ll en el si de la mare, tampoc el mataràs 
quan ja hagi nascut”. (Pseudo-Bernabé H. 331, E. 36)

Avortaments
Com podem matar nosaltres! L’avortament és el mateix que matar. Nosaltres no l’acceptem, 
ja que nosaltres no volem ni mirar els vostres espectacles circenses en els que hi ha la mort 
violenta. Nosaltres afi rmem que les dones que fan ús de mètodes abortius cometen homicidi, 
i que n’hauran de donar comptes a Déu. (Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 36)
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Baptisme, aigua purificada
Jesucrist nostre Senyor fou concebut en el sí de Maria segons el designi de Déu... Nasqué i 
fou batejat perquè així l’aigua del baptisme fos purifi cada amb la Passió.
(Ignasi d’Antioquia H. 320, E. 51)

Baptisme d’aigua
Aleshores reben (els que estan preparats) el baptisme d’aigua en nom del Senyor Déu, Pare 
de l’univers, en el de Nostre Salvador Jesucrist i en el de l’Esperit Sant. (Justí H. 147, E. 51)

Baptisme i apòstols
La raó de tal cerimònia (del baptisme) l’hem apresa dels apòstols. (Justí H. 147, E. 51)

Baptisme, bisbe
No és lícit celebrar el baptisme o l’eucaristia sense el bisbe. (Ignasi d’Antioquia H. 340, E. 40)

Baptisme i cohereus amb Crist
Aleshores, si l’home s’ha tornat immortal (pel baptisme) serà àdhuc un déu. Però si es torna 
un déu per l’aigua i l’Esperit Sant, la regeneració del lavatori el transforma per després de la 
resurrecció d’entre els morts en cohereus amb Crist. (Hipòlit H. 236, E. 51)
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Baptisme i creació del món
Cal fi xar-nos en aquells orígens del món en els quals ja es troba el fonament del baptisme. 
O sigui, l’Esperit que amb la seva manera de fer prefi gurava el baptisme. L’Esperit que 
en el principi es movia sobre les aigües, l’Esperit que havia de romandre damunt seu per 
transmetre la seva efi càcia: la vida. (Tertul·lià H. 245, E. 32)

Baptisme i diable
El qui davalla amb fe fi ns aquest lavatori de regeneració, renuncia al malvat i s’uneix a Crist, 
nega l’enemic i confessa que Crist és Déu. (Hipòlit H. 236, E. 51)

Baptisme i els seus efectes
El qui devalla amb fe fi ns aquest lavatori de regeneració, s’uneix a Jesucrist, confessa que 
Crist és Déu, es despulla de l’esclavitud (del diable) i es revesteix de la fi liació divina, surt del 
baptisme resplendent com el sol, refulgent amb els raigs de la justícia retorna ja fet fi ll de Déu 
i cohereu de Crist. (Hipòlit H. 236, E. 52)

Baptisme i Esperit Sant
Qui rep el baptisme o regeneració del lavatori, gràcies a l’aigua i a l’Esperit Sant és transformat 
(després de la resurrecció d’entre els morts) en cohereu amb Crist. (Hipòlit H. 236, E. 51)
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Baptisme i filiació divina
Els cristians pel baptisme som consagrats a Déu i esdevenim fi lls per adopció divina... Així 
esdevenim fi lls elegits. (Justí H. 149, E. 51)

Baptisme, font de salut
El baptisme és la deu de la vida, la font d’on ragen els nostres remeis... Aleshores, si l’home 
s’ha tornat immortal pel baptisme, serà àdhuc un déu. (Hipòlit H. 236, E. 51)

Baptisme d’heretge
No cal que es bategi de nou si hom cau en l’heretgia. Caldrà que entri en el grup dels 
penitents. (Papa Esteve I H. 269, E. 53 i 54)

Baptisme i il·luminació
Aquest lavatori (el baptisme) és anomenat “il·luminació” perquè la ment dels qui aprenen 
aquestes coses s’il·lumina, i el qui és il·luminat és rentat en nom de l’Esperit Sant.
(Justí 51 H. 147, E. 51)

Baptisme i infants
El concili de Cartago del 252 condemna als que afi rmen que cal diferir el baptisme als infants.
(Concili de Cartago (a. 252) H. 118, E. 52)

Baptisme – infants
Els infants –especialment si estan en perill de mort– cal que siguin batejats.
(Ireneu H. 160, E. 52) 
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Baptisme, lloc
Els conduïm a un lloc on hi hagi aigua, i allà són regenerats, tal com ho fórem nosaltres.
(Justí H. 147, E. 51)

Baptisme i perdó dels pecats
Aconseguim en l’aigua del baptisme la remissió dels pecats que haguem pogut cometre.
(Justí H. 148, E. 51)

Baptisme i regne de Déu
Crist va dir: “Ningú no podrà entrar al regne de Déu sense haver nascut de nou”. I és ben 
clara la impossibilitat que ja nascuts retornin al ventre de la mare. (Justí H. 149, E. 51)

Baptisme i renovació
Els cristians pel baptisme som renovats per Crist. (Justí H. 149, E. 51)

Baptisme de sang
El martiri és considerat un vertader baptisme que s’anomena “baptisme de sang”.
(Orígenes H. 208, E. 53)

Baptisme, un de sol
Sols s’admet un sol baptisme. No es pot repetir. (Tertul·lià H. 247, E. 52)

Béns dels cristians
Tot està en ús comú –per a nosaltres els cristians–, tot ho compartim menys les nostres 
mullers. (Tertul·lià H. 329, E. 35) 
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Bisbes
S’establiren les primeres comunitats de les quals l’Esperit Sant feia emergir bisbes per als 
futurs creients. (Climent romà H. 46, E. 38)

Bisbes, baptisme
No és lícit celebrar el baptisme o l’eucaristia sense el bisbe. (Ignasi d’Antioquia H. 340, E. 40)

Bisbe i Déu; preveres i diaques
El bisbe té el lloc de Déu, els preveres tenen el lloc del col·legi d’apòstols, i els diaques tenen 
confi at el servei de Jesucrist. (Cebrià H. 274, E. 41) 

Bisbes i Església
Al llarg del temps es van succeint els bisbes i l’administració de l’Església, de sort que 
aquesta sempre està establerta sobre els bisbes, i tot acte de l’Església és dirigit per aquests 
prepòsits (posats davant). (Cebrià H. 275, E. 41)

Bisbes i Església
Que el poble vagi on aparegui el bisbe. Així com on està Crist allí està l’Església.
(Cebrià H. 274, E. 40)

Bisbes, Església, unitat
Fem tot el possible per no enfrontar-nos als bisbe, de manera que si estem amb ell estem 
units a Déu. (Ignasi d’Antioquia H. 52, E. 40)
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Bisbes, eucaristia
Aquella eucaristia sols pot tenir-se per vàlida si la fa el bisbe o aquell que ha estat autoritzat 
(prevere) per ell. (Ignasi d’Antioquia H. 340, E. 40)

Bisbe i eucaristia
No és lícit celebrar el baptisme sense (la comunió) amb el bisbe.
(Ignasi d’Antioquia H. 340, E. 51)

Bisbe, obediència
... us convé no abusar del fet que el vostre bisbe sigui jove; mireu en ell la virtut de Déu Pare 
i reteu-li tota reverència. Jo he sabut que els vostres preveres no miren a l’eludit, la seva 
joventut que prou es veu, ans com a homes prudents en el Senyor obeeixen el seu bisbe que 
vetlla per nosaltres. (Ignasi d’Antioquia H. 52, E. 40)

Bisbe, obediència
Cal que siguem cristians, no només de nom, sinó de fets. Així entre vosaltres n’hi ha alguns 
que de paraula reconeixen el seu bisbe. (Ignasi d’Antioquia H. 51, E. 40)

Bisbes, importància
El que ell (el bisbe) aprovi, serà també agradable a Déu. El que el bisbe honora és honorat per 
Déu. El que fa quelcom ocult del bisbe, ret culte al diable. Cal que vosaltres conveniu amb el 
pensament del vostre bisbe. (Ignasi d’Antioquia H. 52, E. 40)
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Bisbes, mals costums
Molts bisbes (any 250) que havien de ser exemple i exhortació per als altres, s’obliden del diví 
ministeri i es fan servents (ministres) dels poderosos [...] abandonen llurs seus, deixen els 
pobles, recorren províncies estrangeres seguint els mercats, cercant negocis lucratius. No 
són bons bisbes. (Cebrià H. 272, E. 33)

Bisbes, són necessaris
Que ningú sense el bisbe faci res del que pertany a l’Església. (Ignasi d’Antioquia . 340, E. 40)

Bisbes, oració
... si l’oració d’un o dos té tanta força, major serà la del bisbe amb tota l’Església.
(Ignasi d’Antioquia H. 51, E. 40)

Bisbes i pa eucarístic
... qui no està dins l’àmbit de l’altar presidit pel bisbe es priva del pa de Déu.
(Ignasi d’Antioquia H. 52, E. 40)

Bisbes i papes
Estant fundada l’Església en la llei divina, em meravella que alguns, amb audàcia temerària, 
hagin intentat escriure’m presentant la seva carta (al papa) en nom de l’Església, essent així 
que l’Església està constituïda pel bisbe, el clergat i tots els fi dels. (Cebrià H. 275, E. 41)

Bisbes, Pare Etern i Jesucrist
Cal mirar el bisbe com el mateix Senyor... Així com el Senyor no féu res sense el Pare, sent 
una mateixa cosa amb Ell, tampoc vosaltres feu res sense els bisbes i els preveres.
(Ignasi d’Antioquia H. 340, E. 40)
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Bisbes i preveres
Cal mirar el bisbe com el mateix Senyor... que no hi hagi res entre vosaltres que us pugui 
dividir, sinó formeu tots una unitat amb el bisbe i amb qui presideixen: els preveres.
(Ignasi d’Antioquia H. 341, E. 40)

Bisbes i preveres
El vostre col·legi de preveres, dignes de Déu, està amb el vostre bisbe en una harmonia 
comparable a la de les cordes de la cítara: la vostra concòrdia i la vostra unísona caritat, 
eleven així un himne a Crist. (Ignasi d’Antioquia H. 341, E. 41)

Bisbes i preveres, obediència
Els preveres, quan obeeixen el bisbe no l’obeeixen a ell sinó al Pare de Jesucrist, que és el 
bisbe que vetlla per tots nosaltres... Convé obeir sense cap fi ngiment.
(Ignasi d’Antioquia H. 341, E. 40)

Bisbes i el seu ramat
La causa de cadascun cal que sigui tractada allà on es comet el crim, i cadascun ha de regir i 
governar tot donant compte dels seus actes al Senyor, i no apel·lar tot seguit el Papa.
(Cebrià H. 275, E. 42)

Bon parlar
Els cristians parlem com a persones que saben que el Senyor els escolta.
(Tertul·lià H 329, E. 36)
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Caixa de caritat, serveix per
Els diners d’aquesta caixa (de caritat) sols són emprats per sepultar els pobres i per alimentar 
i auxiliar els joves que no tenen parents ni fortuna, pels esclaus, servents vells, nàufrags i els 
que estan en les mines per llur confessió de la nostra fe. (Tertul·lià H. 330, E. 35)

Caixa de caritat, no serveix
... d’aquesta caixa de la caritat no se’n treu res per a les festes ni per a les folgances, ni per 
als tecs... és per als pobres. (Tertul·lià H. 331, E. 35)

Caixa de la caritat
Existeix entre nosaltres una espècie de caixa comuna, que no és composta d’una suma 
honorària pagada pels elegits com si la religió estigués sotmesa a subhasta; no és pas així, 
es dóna lliurement. (Tertul·lià H. 330, E. 35)

Caixa de la caritat, diners de
Per a la caixa de la caritat cadascú de nosaltres paga una contribució mòdica, en un dia 
establert cada mes, o quan hom ho vol, sempre si es vol i es desitja. Ningú n’està obligat. 
L’aportació és lliure. Es tracta d’una caixa de la caritat. (Tertul·lià H. 331, E. 35)
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Càntics dels cristians
Després d’haver-nos rentat les mans i encès els llums, cadascun de nosaltres és convidat 
a aixecar-se per cantar en honor a Déu un càntic que trobem en les Sagrades Escriptures o 
que hem composat nosaltres mateixos. Bé, això pot demostrar el que hem begut. (Ironia: els 
cristians no són borratxos) (Tertul·lià H. 329, E. 36)

Caritat
És per causa de la pràctica de la caritat que a la vista de molts se’ns moteja amb una marca, 
per a ells infame, dient-nos: “Mireu com s’estimen els uns als altres”. (Tertul·lià H. 330, E. 35)

Caritat
Tu cristià! Estimaràs el teu proïsme més que la teva pròpia vida. (Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)

Caritat
Tu cristià! No siguis d’aquells que estenen la mà per rebre i la retiren quan es tracta de donar.
(Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)

Caritat
Tu cristià! No decidiràs coses que puguin perjudicar el teu proïsme. Estimaràs el teu proïsme.
(Pseudo-Bernabé H. 327, E. 34)
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Caritat i la boca
Tu cristià! No et precipitaràs en les teves paraules, perquè la boca és una xarxa mortal.
(Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)

Caritat dels cristians
Em veig (jo cristià) absolutament forçat a estimar-vos més que la meva pròpia vida, perquè 
són grans la fe i la caritat que teniu per l’esperança de la vida divina. 
(Pseudo-Bernabé H. 327, E. 34)

Caritat, taula dels pobres
Els cristians tenen una taula que els és comuna; però no el llit. (Diognet H. 79)

Caritat vers els altres
Així, estretament units en esperit i ànima, no dubtem nosaltres els cristians en compartir els 
nostres béns amb altri. Tot ho compartim menys les nostres mullers. (Tertul·lià H. 330, E. 35)

Caritat vers els enemics
Els cristians s’esforcen per fer el bé als seus enemics. (Arístides H. 131, E. 33)

Caritat vers un mateix
Tu cristià! No posaràs temeràriament la teva vida en perill. (Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34) 

Caritat vers el proïsme
Els cristians el que no volen que se’ls faci a ells, no ho fan als altres. 
(Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)
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Castedat
Guardaràs tant com et sigui possible la castedat de la teva ànima. (Pseudo-Bernabé H. 75, E. 36)

Castedat
Entre els cristians la castedat és molt valorada. (Tertul·lià H. 330, E. 36)

Catecumenat, un pelegrinatge
Quan t’has agregat a un nombre de catecúmens i has començat a obeir els preceptes de 
l’església, has passat el mar Roig i situat en les estacions del desert... després pel baptisme 
entraràs a la terra promesa. (Orígenes H. 224, E. 52)

Catecúmens, oients i competents
Hi ha dues classes de catecúmens: els “audientes” (oients) i els “competentes” (quasi ja 
formats). Els oients són instruïts durant dos anys per un doctor o catequista. Llur conducta 
és observada pels diaques o diaconesses. Hi havia catecúmens per vitam.
(Hipòlit H. 361, E. 52)

Ciència i religió
Cal harmonitzar la ciència profana amb la religió. (Climent d’Alexandria H. 181, E. 32)

Cobdícia dels cristians
Els cristians malauradament han oblidat (a. 250) el que s’acostumava a practicar entre els 
antics cristians. Ara es lliuren amb cobdícia insaciable a augmentar llurs possessions i 
riquesa. (Cebrià H. 272, E. 33)
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Colom, símbol de la senzillesa
L’Esperit Sant vingué en forma de colom; aquest és un animal senzill i alegre, sense amargor 
de fel, que no mossega amb malícia, sinó que estima l’hospitalitat que els homes li donen i 
se sent vinculat a una única morada. Aital és la senzillesa que el cristià cal que assoleixi en 
l’Església. (Cebrià H. 274, E. 39)

Continència
La continència amb la generositat d’ànima són els aliats dels cristians.
(Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)

Cos de Crist (pa)
Jesús digué: preneu i mengeu aquest pa, és el meu cos crebantat per vosaltres. Igualment 
prengué el calze dient: aquesta és la meva sang vessada per tots vosaltres. Quan feu això, 
feu-ho en memòria meva. (Hipòlit romà H. 236, E. 47)

Cos i Sang de Jesucrist
El pa i el vi no els prenen com a pa comú ni com a beguda ordinària, perquè Nostre Senyor 
Salvador Jesucrist encarnat per virtut del Verb de Déu tingué carn i sang per a la nostra 
salvació. Així, se’ns ha ensenyat que la virtut de l’oració del Verb que procedeix de Déu, és 
l’aliment sobre el qual fou pronunciada l’Eucaristia. És el cos i la sang de Crist.
(Justí romà H. 356, E. 48)

Costums
Tu cristià cal que no t’uneixis als qui caminen pel camí de la mort; que avorreixis tot el que no 
sigui agradable a Déu; odiaràs tota mena d’hipocresia. (Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)
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Costums
Els cristians defugim tota vanitat, odiem mortalment les obres del mal comú.
(Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)

Costums
Els cristians diuen: “Fem-nos espirituals, fem-nos temples perfectes per a Déu. El camí de la 
llum és aquest: si algú vol fer el seu camí envers un lloc determinat que s’apressi per mitjà de 
les obres”. (Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)

Costums
El cristià serà senzill de cor i ric d’esperit. (Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)

Costums
El cristià no s’exalçarà a ell mateix. (Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)

Costums
Tu cristià! No t’exalçaràs a tu mateix. (Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)

Costums
Els cristians no vivim aïllats i encongits entre nosaltres mateixos, com si ja estiguéssim 
justifi cats. (Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34) 

Costums dels cristians
Ho diré breument: el que l’ànima és per al cos, això són els cristians per i en el món.
(Diognet H. 79, E. 26)
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Costums dels cristians
Els cristians viuen a les seves pàtries, però com si fossin forasters. Participen en totes les 
activitats dels bons ciutadans i accepten totes les càrregues, però com si fossin pelegrins.
(Diognet H. 78, E. 26)

Costums dels cristians
Els cristians no són pas distints dels altres homes ni per la terra, ni per la parla, ni pels 
costums. (Diognet H. 79, E. 26)

Costums, mals
Malauradament hi ha cristians que amb fraus enganyen els senzills, i amb torçades intencions 
abusen dels germans. (Cebrià H. 272, E. 33)

Costums, mals (a. 250)
Moltes dones cristianes, malauradament, s’amoïnen per la bellesa i els maquillatges, 
s’adulteren la forma dels ulls, obra de les mans de Déu; els cabells es tenyeixen amb falsos 
colors. (Cebrià H. 272, E. 33)

Costums, mals
En el nostre temps (a. 250) no existeix aquella disciplina dels costums dels cristians 
primitius. Els homes es corrompen cuidant-se la barba, les dones s’amoïnen per la bellesa i 
els maquillatges. (Cebrià H. 272, E. 33)
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Costums pagans
Molts dels costums dels pagans són immensament més perversos que els dels cristians.
(Justí H. 146, E. 33)

Costums pagans
Els costums pagans, especialment en els circs, són perversos. (Minuci Fèlix H. 231, E. 33)

Costums pagans
Els costums pagans són moltes vegades perversos. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Creació
Tot fou creat per Déu en un sol acte. La narració de la creació és una al·legoria. Es vol afi rmar 
que l’home, el cel, els mars, els animals, la terra, l’aigua... foren creats per Déu en un sol acte.
(Hipòlit H. 234, E. 32)

Creació
Els cristians adorem el creador de l’Univers. (Justí H. 145, E. 28)

Creació
Els cristians creuen que Déu és envoltat de llum, de bellesa, d’esperit, d’una força inerranable 
per la qual l’univers sencer ha estat creat, ordenat i és conservat per mediació del seu Verb 
que està al seu costat. (Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 30) 
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Creació
Quan només existia Déu i no hi havia res coexistent amb Ell (Déu), va resoldre crear el món. 
Va crear-lo amb el pensament, amb la voluntat i amb la paraula. El món va existir en l’acte, tal 
i com Déu desitjà. (Hipòlit H. 234, E. 31)

Creació de l’home i el matrimoni
En el matrimoni, l’home i la dona resulten ser imatges de Déu, ja que ells mateixos 
contribueixen a la creació de l’home. (Climent d’Alexandria H. 195, E. 56)

Creació del món i baptisme
Cal fi xar-nos en aquells orígens del món, en els quals ja es troba el fonament del baptisme. 
O sigui, l’Esperit que amb la seva manera de fer prefi gurava el baptisme. L’Esperit que en 
el principi es movia sobre les aigües. L’Esperit que havia de romandre damunt d’elles per 
transmetre la seva efi càcia. Aquest és l’autèntic Esperit. (Tertul·lià H. 243, E. 32)

El cristià és generós
Tu cristià! No siguis d’aquells que estenen la mà per rebre i la retiren quan es tracta de donar.
(Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)

El cristià no parla malament
Tu cristià! No et precipitaràs en les teves paraules, perquè la boca és una xarxa mortal.
(Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)
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Els cristians s’adapten
Els cristians viuen en ciutats gregues o bàrbares segons la sort que ha correspost a cadascú, 
i s’adapten al vestit, al menjar, als hàbits i els costums de cada país. (Diognet H. 79)

Els cristians són l’ànima del món
Ho diré breument: el que l’ànima és per al cos, això són els cristians en el món. L’ànima està 
escampada per tots els membres del cos; així també de cristians n’hi ha arreu del món i a 
totes les ciutats. (Diognet H. 79)

Cristians anyells, coloms
Aital és la senzillesa que tenen els coloms, i també la caritat, la mansedat i la suavitat han de 
ser similars a les dels anyells i les ovelles. Quin sentit té en un pit cristià la ferocitat del lleó?
(Cebrià H. 269, E. 39)

Els cristians. Arts i treballs
Els cristians habiten en aquest món amb tots vosaltres. (Tertul·lià H. 330, E. 28)

Els cristians i el comerç
Els cristians (alguns) ens dediquem al comerç. (Hipòlit H. 309, E. 28)

Els cristians donen la vida per Crist
Els cristians estan disposats a donar la pròpia vida per Crist, ja que guarden fermament els 
seus manaments, vivint en santedat i justícia com el Senyor Déu ordenà.
(Arístides d’Atenes H. 131, E. 26)
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Cristians i l’enveja
Cristians! No envegeu les coses d’altre. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Els cristians esperen el cel
L’ànima immortal habita una tenda mortal; igualment els cristians viuen de pas en uns 
estatges corruptibles, mentre esperen la incorrupció del cel. (Diognet H. 80)

Els cristians estan estesos per tot el món
... de cristians n’hi ha arreu del món, a totes les ciutats. (Diognet H. 79)

Cristians i els falsos testimonis
Els cristians no doneu falsos testimonis. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Els cristians fan vida normal
Els cristians es casen com tothom, com tothom engendren fi lls, però no exposen els nascuts. 
La taula els és comuna però no el llit. (Diognet H. 79)

Cristians de fets
Cal que siguem cristians no només de nom, sinó de fets, perquè entre nosaltres n’hi ha 
alguns que de paraula reconeixen el seu bisbe, però que després actuen només a espatlles 
d’ell. (Ignasi d’Antioquia H. 50, E. 40)

Els cristians, gent corrent
Els cristians som gent corrent. (Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 28)
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Els cristians mantenen unit el món
Els cristians són com l’ànima en el cos, que és el món. L’ànima està reclosa en la carn, però 
és ella (l’ànima) la que manté unit el cos; igualment els cristians estan detinguts en el món 
com una presó, però són ells (els cristians) qui sostenen el món. (Diognet H. 80)

Els cristians mantenen la unitat del món
Els cristians en el món són com la seva pròpia ànima. L’ànima està reclosa en el cos.
(Diognet H. 79)

Cristians navegants
Els cristians (alguns) naveguen amb vosaltres. (Hipòlit H. 309, E. 28)

Els cristians no s’aparten de la gent
Els cristians no parlen un llenguatge estrany, ni menen la seva vida particularment allunyats 
de tothom. (Diognet H. 79)

Els cristians no són ateus
Els cristians no són ateus en no adorar tots els déus (ídols). (Justí H. 298, E. 28)

Els cristians no han d’ésser ganduls
Els cristians no han d’ésser ganduls ni remisos a fer bones obres. (Climent romà H. 46, E. 26)

Els cristians no són d’aquest món
Els cristians en el món són com la seva pròpia ànima. L’ànima viu en el cos, però no procedeix 
del cos; els cristians viuen en el món, però no són del món. (Diognet H. 79)
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Els cristians no són diferents dels altres
Els cristians no són pas distints dels altres homes, ni per la terra, ni per la parla, ni pels 
costums. (Diognet H. 79)

Cristians i pagesos
Els cristians treballen la terra. (Hipòlit H. 309, E. 28)

Els cristians, el pare i la mare
Els cristians honoren el pare i la mare. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Els cristians i la seva pàtria
Els cristians viuen a les seves pàtries però com si fossin forasters. Participen en totes les 
activitats dels bons ciutadans i accepten totes les càrregues però com si fossin pelegrins. 
Tota terra estranya és pàtria per a ells, i tota pàtria els és terra estranya. (Diognet H. 81)

Els cristians, són pedres vives
Vosaltres sou pedres vives del temple espiritual. Tu que m’escoltes procura estar preparat 
per a la construcció d’aquest edifi ci, l’Església, perquè siguis com la pedra més propera al 
fonament que és Crist.
(Orígenes H. 206, E. 39)

Els cristians són perseguits
Els cristians són castigats de mort cada dia, però es multipliquen més i més...
(Diognet H. 79)
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Els cristians, de poques paraules, no savis
Alguns dels nostres cristians són de poques paraules, incapaços de sostenir de paraula la 
utilitat de la doctrina cristiana, però efi caços amb llur comportament. 
(Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 28)

Els cristians, senzillesa
Quin sentit té en un pit cristià la ferocitat del lleó o la ràbia del gos, el verí mortífer de la serp o 
la sagnant crueltat de les feres? Hem d’alegrar-nos quan aquests se separen de l’Església, ja 
que així les ovelles de Crist no rebran el contagi del seu verí maligne... (Cebrià H. 269, E. 39)

Els cristians, soldats
Els cristians servim com a soldats. (Hipòlit H. 309, E. 28)

Els cristians i el treball
Els cristians canvien (negocien) amb la gent els productes del treball i de les arts.
(Hipòlit H. 309, E. 28)

Els cristians (alguns) són vellets
Alguns dels cristians són vellets. (Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 28)
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Dejuni
Dejunant ens ensenyen a pregar i demanar a Déu la remissió dels pecats. (Justí H. 145, E. 29)

Dejuni
El dejuni preparatori per a la Pasqua dura quaranta dies, i sols es fa des de mitja nit a les tres 
de la tarda. (Ireneu H. 160, E. 50)

Dejuni, dies de
En els dies d’Statio i de dejuni cap oració s’ha d’adreçar a Déu sense agenollar-se; cal fer 
signes d’humilitat. (Tertul·lià H. 359, E. 46) 

Dejuni, dimecres i divendres
Els cristians dejunen els dimecres i els divendres. (Didakhé H. 76, E. 50)

Dejuni, dissabte
Els cristians de Roma dejunen el dissabte. (Didakhé H. 77, E. 50)

Dejunis i perdó dels pecats
Als pecadors se’ls ensenya a demanar, per mitjà de dejunis i de pregàries, perdó a Déu pels 
pecats que han comès. (Justí H. 364, E. 55)

Déu
Nosaltres els cristians no som ateus per no adorar els ídols. Reconeixem un sol Déu.
(Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 30)
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Déu
Els cristians creuen que Déu és envoltat de llum, de bellesa, d’esperit, d’una força inenarrable, 
per la qual l’univers sencer és creat, ordenat i conservat. (Atenàgores d’Atenes H. 136, E. 30)

Déu, atributs
Déu és un de sol i tres persones. És increat, etern, invisible, impassible, incomprensible, 
impossible de circumscriure’s, conegut únicament per l’esperit i la raó.
(Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 30)

Déu i fe
La fe és un bé interior que no investiga sobre Déu, sinó que en confessa l’existència i 
s’adhereix a la seva realitat. (Climent d’Alexandria H. 181, E. 29)

Déu no vol els sacrificis antics
Practicar les virtuts és el que importa al cristià. Efectivament, el Senyor, per mitjà de tots els 
seus profetes, ens ha manifestat que no necessita sacrifi cis, ni holocausts, ni ofrenes.
(Pseudo-Bernabé H. 72, E. 34)

Déu i nosaltres
Arribem a trobar-lo els qui després de fer tot el que està en la nostra mà, confessem que 
necessitem de la seva ajuda.  (Orígenes H. 211, E. 29)
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Déu i nosaltres
Déu és vist pels qui poden veure’l, només cal tenir oberts els ulls de l’esperit.
(Teòfil d’Antioquia H. 130, E. 30)

Déu i nosaltres
Ell (Déu) es manifesta als qui Ell creu convenient, en la mesura que una ànima humana, 
estant encara en el cos, pot reconèixer Déu. (Orígenes H. 211, E. 30)

Déu, el nostre coneixement d’Ell i trobament
La naturalesa humana no és de cap manera capaç de cercar Déu ni de trobar-lo en el seu 
ésser pur, si no és que sigui ajudada d’Aquell mateix que és objecte de la recerca.
(Orígenes H. 212, E. 29)

Dia del Senyor
El dia del Senyor es celebra des del principi del cristianisme. (Tertul·lià H. 357, E. 49)

Diumenge
... els diumenges fi ns i tot hem d’evitar qualsevol treball, ajornant els negocis i afers.
(Tertul·lià H. 359, E. 46)

Diable
Mentre voluntàriament Jesús es lliurava al sofriment per destruir la mort i trencar les cadenes 
del diable, per dominar l’infern, per il·luminar els justos, per establir el Testament (Nou) i per 
manifestar la seva resurrecció, havent pres el pa... (instituí l’eucaristia).
(Hipòlit romà H. 355, E. 47) 
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Diaques i diaconesses
En haver dues classes de catecúmens, els audients i els competents, el catecumenat dura, 
almenys per als primers, dos anys, i per als competents pocs mesos. Els catecúmens són 
vigilats pels diaques i per les diaconesses. Hi ha qui allarga molt el temps de catecumenat, 
fi ns tota la vida (com Constantí es féu batejar en morir). (Hipòlit H. 361, E. 52) 

Diaques, preveres i bisbes
El bisbe té el lloc de Déu, els preveres tenen el lloc del col·legi dels apòstols, i els diaques 
tenen confi at el servei de Jesucrist. (Cebrià H. 274, E. 41)

Doctrina dels cristians
És ben veritat que aquesta doctrina dels cristians no és invenció d’ells fruit del talent i de 
l’especulació d’uns homes estudiosos, no professen tampoc, com fan altres, una fi losofi a 
humana. (Diognet H. 79)
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L’embruixador
L’embruixador ha de cessar en el seu ofi ci si vol continuar en el catecumenat.
(Hipòlit H. 309, E. 28)

Emperador
Els cristians preguem també pels emperadors, pels seus ministres i pels pobres.
(Tertul·lià H. 249, E. 35)

Empresonats
La caixa de caritat ajuda els cristians que per causa de la defensa de Nostre Senyor Jesucrist 
sofreixen en les presons. (Tertul·lià H. 329, E. 35)

L’Epifania: adoració dels Reis, baptisme del Senyor, Noces de Cannà
L’Epifania a Orient es celebra des del segle II, i a Occident des del segle IV.
(Hipòlit H. 236, E. 49)

Esclaus
La caixa de la caritat dels cristians ajuda els esclaus. (Tertul·lià H. 329, E. 35)

L’Església i bisbes
Al llarg del temps es van succeint els bisbes i l’administració de l’Església, de sort que 
aquesta sempre està establerta sobre els bisbes i tot acte de l’Església és dirigit per aquests 
prepòsits. (Cebrià H. 274, E. 41) 
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L’Església, cos de
En la conjunció de tots els membres de l’Església és on rau la seva utilitat. Prenem l’exemple 
del nostre cos: el cap sense els peus no és res, però tampoc no són res els peus sense el 
cap. I és que els membres més petits del nostre cos són necessaris i útils per al conjunt, i tots 
col·laboren i s’ordenen de comú acord a la conservació de tot el cos.
(Climent romà, H. 49, E. 38)

L’Església ofereix una oblació pura
També nosaltres (Església) hem d’oferir una oblació a Déu, perquè Ell que ens ha creat ens 
trobi agradables en tot; en paraules pures, en fe sense farses, en esperança ferma, en amor 
fervent; hem d’oferir a Déu les primícies d’aquelles criatures que són seves. Una oblació així 
només l’Església la pot oferir pura al seu creador. La hi ofereix en acció de gràcies.
(Ireneu H. 160, E. 39)

L’Església, qualitats
En la casa de Déu, en l’església de Crist, s’habita per unanimitat i es persevera per la 
concòrdia i la senzillesa. (Cebrià H. 275, E. 39)

L’Església, unitat i bisbes
Fem tot el possible per no enfrontar-nos al bisbe, de manera que si estem amb ell estem units 
a Déu. (Ignasi d’Antioquia H. 52, E. 40)

L’Església vertadera
La vertadera Església cristiana és l’església universal o catòlica. Quan una comunitat cristiana 
es tanca en si mateixa, exclou les altres esglésies. Això es manifesta en la celebració de 
l’Eucaristia. (Ignasi d’Antioquia H. 341, E. 39)
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Esperit Sant
Nosaltres els cristians creiem que la tercera persona de la Trinitat és l’Esperit Profètic.
(Justí H. 146, E. 28)

Esperit Sant i baptisme
Qui rep el baptisme per l’aigua i per l’Esperit Sant, o sigui per la regeneració del lavatori, es 
transforma per després de la resurrecció entre els morts en cohereu amb Crist.
(Hipòlit H. 237, E. 51)

Esperit Sant, colom
L’Esperit Sant vingué en forma de colom; aquest és un animal senzill i alegre, sense amargor 
de fel, que no mossega amb malícia, sinó que estima l’hospitalitat que els homes li donen i se 
sent vinculat a un únic habitacle. Aital és la senzillesa que cal procurar en l’Església.
(Cebrià H. 274, E. 39)

Esperit Sant i Eucaristia
Us (Pare Etern) demanem que envieu el vostre Esperit Sant sobre aquesta ofrena (Eucaristia) 
de la Santa Església. Congregueu tots els sants que la reben i concediu-los omplir-se de 
l’Esperit Sant per enfortir la seva fe en la veritat. (Hipòlit H. 355, E. 47)
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Esperit Sant i Maria
Ell (Jesucrist) aquí fou enviat (pel Pare Etern) del cel al si d’una verge, i havent estat concebut 
s’ha encarnat i manifestat com el vostre Fill nascut de l’Esperit Sant i de la Verge.
(Hipòlit H. 355, E. 47)

Estat
Els cristians preguen per l’estat present del món, per la seva pau i per l’ajornament del dia del 
judici fi nal. (Tertul·lià H. 254, E. 35)

Eucaristia
Els cristians reciten unes oracions, després fan la lectura de la Sagrada Escriptura (Antic i 
Nou Testament), homilia del bisbe o president de l’Assemblea. Oració en comú, ofrenes de pa 
i de vi mesclat amb aigua, paraules de Jesús de la consagració. I els assistents diuen “amen” 
en senyal d’adhesió. Després es distribueix la comunió. (Justí H. 354, E. 47)

Eucaristia
Jesús digué: “Preneu i mengeu aquest (pa), és el meu cos, crebantat (trossejat) per vosaltres”. 
Igualment prengué el calze dient: “Aquesta és la meva sang vessada per vosaltres. Quan feu 
això, feu-ho en memòria meva. (Hipòlit romà H. 355, E. 47)
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Eucaristia
Les nostres reunions són presidides per adults experimentats (preveres) que no obtenen 
aquest honor per diners sinó per testimoni de la seva virtut, ja que cap cosa de Déu és 
assolida per diners. (Tertul·lià H. 329, E. 35)

Eucaristia
Els cristians s’apleguen en un lloc comú per a tots i cerquen plegats el que convé a tots.
(Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)

Eucaristia (acció de gràcies)
Nosaltres els cristians elevem Déu amb himnes d’acció de gràcies. (Justí H. 354, E. 28)

Eucaristia de l’àpat
Aquest àpat s’anomena Eucaristia... no és un pa comú ni una beguda ordinària, sinó... la carn 
i la sang per la nostra salvació. (Justí H. 356, E. 48)

Eucaristia i bisbe
No és lícit celebrar el baptisme sense (la comunió) amb el bisbe. (Ignasi d’Antioquia H. 52, E. 51)
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Eucaristia i bisbes
Sols pot tenir-se per vàlida aquella eucaristia si la fa el bisbe o aquell que ha estat autoritzat 
per ell (prevere). (Ignasi d’Antioquia H. 340, E. 40)

Eucaristia, cos i sang de Crist
... en virtut de l’oració del Verb que procedeix de Déu, l’aliment sobre el qual fou pronunciada 
l’acció de gràcies (eucaristia) és el cos i la sang d’aquell Jesús encarnat. I en efecte, els 
apòstols... en els evangelis ens transmeten que així fou encomanat quan Jesús prengué el 
pa... (Justí H. 356, E. 48)

Eucaristia, drets, no agenollats
No hem d’agenollar-nos (en l’Eucaristia, pregària) els diumenges durant la Pasqua. No ens 
agenollarem en la primera oració amb què comença la jornada. (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Eucaristia (eplícesis)
Congregueu, Senyor!, tots els sants que reben l’eucaristia i concediu-los emplenar-se de 
l’Esperit Sant... a fi  que us lloin i glorifi quin pel vostre Fill Jesucrist, per qui teniu la glòria i 
l’honor. Glòria al Pare i al Fill amb l’Esperit Sant, en la vostra Santa Església ara i pels segles 
dels segles. (Hipòlit romà H. 355, E. 47)

Eucaristia i Esperit Sant
Us (Pare Etern) demanem que envieu el vostre Esperit Sant sobre aquesta ofrena (Eucaristia) 
de la Santa Església. Congregueu tots els sants que la reben i concediu-nos emplenar-nos de 
l’Esperit Sant per enfortir la nostra fe en la veritat. (Hipòlit romà H. 355, E. 48)
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M-21 Es. M-21 D.

M-21 Inf. D.
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Eucaristia, infants
Els nens o nenes infants –àdhuc de pocs dies– poden rebre unes gotes de vi consagrat.
(Tertul·lià H. 330, E. 49)

Eucaristia, malalts
Els malalts reben a casa, a través dels diaques, el pa eucarístic. (H. 330, E. 49)

Eucaristia, mort i resurrecció
Mentre voluntàriament es lliurava al sofriment per destruir la mort i trencar les cadenes del 
diable, per dominar l’infern per il·luminar els justos, per establir el Testament (Nou) i per 
manifestar la seva resurrecció havent pres pa (eucaristia). (Hipòlit romà H. 356, E. 47)

Eucaristia, mort i resurrecció de Jesucrist
Recordant, doncs, la seva mort i resurrecció, us oferim el pa i el vi, donant-vos gràcies per 
haver-nos jutjat dignes d’estar en la vostra presència i servir-vos. (Hipòlit romà H. 356, E. 48)

Eucaristia, pregària de genolls
Pel que fa a pregar de genolls, entre els cristians hi ha varietat... Pel que nosaltres hem après, 
no hem d’agenollar-nos els diumenges... (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Eucaristia, preparació
Els diaques presenten als bisbes l’ofrena (pa i vi mesclat amb aigua). El bisbe davant, amb 
tot el col·legi de preveres, imposa les mans sobre l’ofrena i diu l’oració: “El senyor sigui amb 
vosaltres”. Contesten tots: “I amb el teu esperit” (segueix el prefaci).
(Hipòlit romà H. 355, E. 47)
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M-22 Es. M-22 D.

M-22 Inf. D.
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Eucaristia i sacrifici. Antic Testament
Déu no vol sacrifi cis ni holocausts; el que vol és fe, obediència i justícia que salvin els homes. 
L’únic sacrifi ci agradable a Déu és el de Jesucrist. (Ireneu H. 160, E. 46)

Eucaristia, sacrifici de Jesús
Ell (Jesucrist) que ha complert la vostra voluntat (del Pare) i que per adquirir-vos un poble sant, 
ha estès els seus braços mentre sofria per alliberar dels sofriments a tots els que creuen en 
vos. (Hipòlit romà H. 356, E. 47)

Eucaristia sense pecat
Aquest àpat s’anomena entre nosaltres eucaristia, i a ningú li és lícit de participar-hi si no 
creu com a vertaders els ensenyaments (cristians) i si no s’ha rentat en el bany del perdó.
(Justí H. 356, E. 48)

Evangeli
Mateu ordenà en llengua hebrea les sentències del Senyor i interpretà cadascuna segons la 
seva capacitat. Marc no havia sentit Jesús ni havia estat deixeble seu, però sí de sant Pere. 
D’ell escriví “desordenadament” els evangelis. (Pàpies H. 63, E. 43)

Exiliats a les illes de càstig
La caixa de caritat ajuda els cristians que per causa de la defensa del nostre Senyor Déu 
sofreixen en les illes de càstig. (Tertul·lià H. 329, E. 35)
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M-23 Es. M-23 D.

M-23 Inf. D.
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Fe
Als cristians els vincula entre si la fe de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. Un sol cos, unitat que 
prové del sentiment comú d’una única creença o fe. (Tertul·lià H. 241, E. 34) 

Fe amb temor i paciència
Ajuden molt a tenir fe les seves virtuts auxiliars de la fe; o sigui les virtuts del temor i de la 
paciència. (Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)

Fe i caritat
La fe en Jesucrist és el principi, i la caritat és el terme fi nal. Les dues (virtuts) travades en la 
unitat són de Déu, i totes les virtuts morals provenen d’elles. (Ignasi d’Antioquia H. 339, E. 33)

Fe, creixement
És necessari que a partir de la fe i creixent en ella per la gràcia de Déu, cadascú es procuri el 
coneixement que li sigui possible sobre Ell (Jesucrist). (Climent d’Alexandria H. 187, E. 29)

Fe i Déu
La fe és un bé interior que no investiga sobre Déu, sinó que en confessa l’existència i 
s’adhereix a la seva voluntat. (Climent d’Alexandria H. 187, E. 29)
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Fe i gnosi
Per la gnosi es perfecciona la fe, de sort que únicament així el fi del assoleix la perfecció.
(Climent d’Alexandria H. 188, E. 29)

Fe, no holocausts
Déu no vol sacrifi cis ni holocausts; el que vol és fe, obediència i justícia que salvin els homes. 
L’únic sacrifi ci agradable a Déu és el de Jesucrist. (Ireneu H. 160, E. 46)

Forasters
Si el cristià veu un foraster l’acull sota el seu sostre. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Foraster és igual a germà
Si el cristià veu un foraster s’alegra amb ell, com un autèntic germà.
(Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Fornicació
Els cristians no cometen adulteri ni forniquen. (Arístides d’Atenes H. 132, E. 33)

Fòrum (societat)
Els cristians sovintegen el fòrum, altres llocs de comerç i naveguen com qualsevol persona.
(Tertul·lià H. 307, E. 28))
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M-30 Es. M-30 D.

M-30 Sup. Es. Alimentació dels porcs
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Generositat d’ànima
La generositat d’ànima i la continència són els aliats dels cristians (que els ajuden).
(Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)

Germans, tots ho som
Els cristians s’anomenen entre ells germans, no segons la carn, sinó segons l’esperit.
(Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Gnosi
Gnosi (cristiana) és un perfeccionament de l’home com a home que es realitza plenament 
mitjançant el coneixement de les coses divines, conferint en les accions, en la vida i en el 
pensar una harmonia i coherència amb ella mateixa i amb el Logos diví (Jesucrist).
(Climent d’Alexandria H. 188, E. 29)
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M-19 Es. M-19 D.

M-19 Sup. Es. Escenes de gats i mones
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Harmonia dins l’Església
Militem, doncs, germans, amb tot fervor, sota les seves (de Crist) ordres perfectes. Aquells 
que són grans no poden subsistir sense els petits i tampoc els petits sense els grans; en la 
conjunció de tots és on radica la seva utilitat. (Climent romà H. 48, E. 38)

Himnes
Els cristians entonen himnes a glòria de Jesús-Déu. (Plini el Jove H. 109, E. 45)

Himnes
Nosaltres (els cristians) elevem Déu amb himnes de pietat i acció de gràcies.
(Justí H. 145, E. 28)

Himnes dels cristians
Després d’haver-nos rentat les mans i encès els llums, cadascun de nosaltres és convidat a 
aixecar-se per cantar en honor a Déu un càntic que trobem en les Sagrades Escriptures o que 
hem composat nosaltres mateixos. (Tertul·lià H. 329, E. 36)

Hipocresia
El cristià odiarà tota mena d’hipocresia. (Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)

Humilitat, signes de
En els dies d’Statio i de dejuni, cap oració s’ha d’adreçar a Déu sense agenollar-se; cal fer 
signes d’humilitat. (Tertul·lià H. 254, E. 46)
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Il·luminació i baptisme

Immortalitat
Impuresa
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Infants abandonats
Infants i baptisme

Intèrprets dels somnis
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M-06 Es. M-06 D.

M-06 Sup. Es. Escena d’exorcisme
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Idolatria
Si un no vol deixar de fer ídols (escultures o pintures) que sigui expulsat. (Hipòlit H. 309, E. 27)

Il·luminació i baptisme
Aquest lavatori (el baptisme) és anomenat “il·luminació” perquè la ment del qui és il·luminat 
és rentada en el nom de l’Esperit Sant, que ja havia anunciat amb anticipació, per mitjà dels 
profetes, tot el referent a Jesús. (Justí H. 147, E. 51)

Immortalitat
Els cristians demanem a Déu la immortalitat futura per la fe que tenim. (Justí H. 145, E. 28)

Impuresa
Els cristians s’absenten de tota impuresa. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Incestos? Immoralitats?
Tot està per a nosaltres, cristians, a l’ús comú. No realitzem la comunitat (ecclesia) precisament 
en el que els altres (no batejats) la practiquen. Què té d’estrany celebrar aquesta gran caritat 
amb àpats en els quals tots s’asseuen a taula? (Tertul·lià H. 307, E. 35)

Infants abandonats
Nosaltres, cristians, no acceptem l’avortament. Tampoc volem exposar els nadons, perquè 
els que els exposen són infanticides. (Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 36)
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M-11 Es. M-11 D.

M-11 Sup. Es. Gossos enfrontats
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Infants i baptisme
El concili de Cartago del 250 condemna aquells que afi rmen que cal diferir el baptisme en els 
infants. (Concili de Cartago (a. 250) H. 270, E. 52)

Infants i el baptisme
Els infants –especialment si estan en perill de mort– cal que siguin batejats. (H. 270, E. 52)

L’intèrpret dels somnis
Un intèrpret de somnis ha de deixar el seu ofi ci, i si no vol cal que sigui expulsat del 
catecumenat. (Hipòlit H. 309, E. 28)
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Joan, prevere
Jocs circencs

Joves
Judici fi nal
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M-17 Es. Jesucrist M-17 D.

M-17 Inf. D.
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Jesucrist
Jesucrist és vertader Déu i vertader home. (Ignasi d’Antioquia H. 50, E. 31)

Jesucrist
Cal afi rmar que Jesucrist és vertader Déu i vertader home. (Climent romà H. 43, E. 31)

Jesucrist
Jesucrist és vertader Déu i vertader home. (Ireneu H. 164, E. 31)

Jesucrist
Jesucrist és vertader Déu i vertader home. (Policarp H. 63, E. 31)

Jesucrist
Jesucrist és vertader Déu i vertader home. (Tertul·lià H. 262, E. 31)

Jesucrist
Jesucrist és vertader Déu i vertader home com nosaltres. (Climent romà H. 43, E. 30)

Jesucrist creador i Verb del Pare
Jesucrist, a qui heu enviat (oh Pare!) en aquests darrers temps com a Salvador, Redemptor i 
missatger de la vostra voluntat, Ell és el Verb inseparable a través del qual heu creat tot.
(H. 355, E. 47)
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M-20 Es. M-20 D.

M-20 Sup. Es. Grues i àguiles
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Jesucrist a la creu
Ell és (Jesucrist) qui ha acomplert la vostra voluntat, i per adquirir-vos un poble sant, ha estès 
els seus braços mentre sofria per alliberar dels sofriments a tots els qui creuen en vós.
(Hipòlit romà H. 355, E. 47)

Jesucrist encarnat
Ell és qui heu, oh Pare etern!, enviat del cel al si d’una verge, i que havent estat concebut s’ha 
encarnat i s’ha manifestat com el vostre Fill, nascut de l’Esperit Sant i de la Verge.
(Hipòlit romà H. 355, E. 47)

Jesucrist, la gnosi és
El nom de saviesa s’aplica només al que es relaciona amb el Verb explícit (Jesucrist).
(Climent d’Alexandria H. 182)

Jesucrist mestre
Jesucrist és Fill u i tot, principi i fi , i és el nostre gran mestre. (Climent d’Alexandria H. 181, E. 31)

Jesucrist redemptor
Jesucrist, a qui heu enviat (oh Pare etern!) en aquests darrers temps com a Salvador, 
redemptor i missatger de la vostra voluntat, Ell que és el vostre Verb inseparable a través del 
qual ho heu creat tot. (Hipòlit romà H. 355, E. 47)

Jesucrist sacerdot pontífex
Jesucrist és el pontífex de la gran promesa.
(Tertul·lià H. 262, E. 31)
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M-05 Es. M-05 D.

M-05 Sup. Es. Sant Antoni Abat
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Jesús crucificat
Els cristians creiem que Jesús fou crucifi cat sota Ponç Pilat, governador de Judea, en temps 
de Tiberi Cèsar. (Justí H. 146, E. 28)

Jesús és Déu
Qui és batejat confessa que Crist és Déu. (Hipòlit H. 237, E. 51)

Jesús – Déu
A Jesucrist com a vertader Déu i home dirigim la nostra pregària, recordant i celebrant la seva 
mort i resurrecció. (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Jesús – Déu
Els cristians entonen himnes a glòria de Jesús-Déu. (Plini el Jove H. 110, E. 45)

Jesús és fill de Déu
Nosaltres cristians creiem que Jesucrist és el Fill vertader de Déu. (Justí H. 146, E. 28)

Jesús Logos 
El Logos és el revelador i il·luminador, Fill u i tot, principi i fi . (Climent d’Alexandria H. 191, E. 29)
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M-26 Es. M-26 D.

M-26 Sup. D. Prelats
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Jesús, Logos, Verb, Fill de Déu 
Reconeixem també el Fill de Déu. El Fill de Déu és el Verb del Pare en coneixement i poder.
(Atenàgores H. 135, E. 30)

Jesús, el nou Isaac
Abans he dit que Isaac era fi gura de Crist, però aquest moltó també em sembla fi gura de Crist. 
Considerem atentament com Isaac, que no fou degollat, i el moltó, que sí ho fou, són fi gura de 
Crist. Ell és la Paraula de Déu, però la paraula es va fer carn, va patir i sofrí la mort.
(Orígenes H. 205, E. 46)

Jesús, Pedagog
Jesucrist és el gran mestre, el pedagog. (Climent d’Alexandria H. 182, E. 29)

Jesús, el Verb
Els cristians creiem que Jesucrist ha estat engendrat. (Justí H. 146, E. 28)

Jesús, Verb creador
Pel Verb creador tot ha estat fet, segons Ell i per la seva mediació. (Atenàgores H. 135, E. 30)

Joan prevere, deixebles de Jesús
Jo (Pàpies) preguntava què havia dit de Jesús el deixeble Joan (no evangelista), deixeble de 
Jesús. (Pàpies H. 63, E. 43)
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M-12 Es. M-12 D.

M-12 Sup. Es. Les àguiles
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Jocs circenses
Un gladiador o aquell que és mestre de gladiadors o el que participa en els jocs gladiadors, 
cal que ho deixi, o si no vol deixar-ho que sigui expulsat del catecumenat.
(Hipòlit romà H. 309, E. 27)

Jocs circenses
El “conductor” o simplement el que participa dels jocs públics assistint a ells, ha de deixar 
aquest costum o aquesta professió, o si no vol que se l’expulsi del catecumenat.
(Hipòlit romà H. 309, E. 27)

Jocs circenses, en contra
Renunciem als espectacles perquè renunciem a les supersticions que els donen origen i per 
les crueltats que molts cops es produeixen. (Tertul·lià H. 307, E. 26)

Jocs circenses, en contra
La nostra llengua, els nostres ulls i les nostres oïdes no tenen res en comú amb la follia del 
circ, amb la immoralitat del teatre, amb les atrocitats que s’hi desenvolupen, amb la frivolitat.
(Tertul·lià H. 307, E. 26)

Joves
Joves que no tenen parents ni fortuna són auxiliats per la caixa de caritat dels cristians.
(Tertul·lià H. 329, E. 35)
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M-10 Es. M-10 D.

M-10 Sup. Es. Al·legoria de l’home i el cargol
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Judici final
Els cristians preguen per l’estat present del món i per la seva pau, i per l’ajornament del dia 
del judici fi nal. (Tertul·lià H. 254, E. 35)

Jueus, oració
En temps de Tertul·lià (160-240) l’oració dels cristians era independent de la dels jueus.
(H. 250, E. 46) 

Justícia
Déu no vol sacrifi ci ni holocausts; el que vol és fe, obediència i justícia que salvin els homes. 
L’únic sacrifi ci agradable a Déu és el de Jesucrist. (Ireneu H. 160, E. 46)

Justos
Els cristians jutgen amb justícia. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)
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M-15 Es. M-15 D.

M-15 Sup. Es. L’enveja
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Litúrgia dels cristians
Els cristians entonen himnes a glòria de Jesús-Déu. (Plini el Jove H. 110, E. 45)

Llei de l’arcà
Els secrets dels cristians s’han de protegir amb el silenci pel perill de les persecucions. 
(Tertul·lià H. 305, E. 35)
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M-13 Es. M-13 D.

M-13 Sup. Es. Animals ballant 
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Màgia (negra)
El mag tampoc és admès en l’examen introductori al catecumenat. (Hipòlit romà H. 309, E. 28)

Mal, problema del
Nosaltres els cristians afi rmem que Déu no féu els mals, ni féu la mateixa maldat, ni fa les 
accions que d’ella procedeixen. Segons les Escriptures divines, els béns pròpiament dits són 
les virtuts, i els mals pròpiament dits són tot el contrari d’això. (Orígenes H. 220, E. 32)

El mal i la tristesa
L’home trist està abocat al mal; més encara, el trist fa el mal perquè entristeix l’Esperit 
cometent així iniquitat, ja que difícilment prega, ni lloa les meravelles del Senyor.
(Pastor d’Hermes H. 331, E. 37)

Marc, evangelista
Marc fou intèrpret de Pere i escriví amb fi delitat, encara que desordenadament (els evangelis), 
o sigui el que acostumava a interpretar de l’apòstol Pere, que eren les paraules i fets del 
Senyor (l’evangeli). (Pàpies H. 63, E. 42)

Marc, intèrpret de Pere
Ell mateix (Marc) no havia sentit (els evangelis i dites del Jesús) ni havia estat deixeble de 
Jesús, tanmateix més endavant havia estat deixeble de Pere, el qual donava llurs instruccions 
segons les necessitats però sense pretensió de composar un conjunt ordenat.
(Pàpies H. 63, E. 42)
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M-30 Sup. D. Setial del bisbe. Maria, Jesús i Joan
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Maria i Jesucrist
Jesucrist nostre Senyor fou concebut en el si de Maria segons el designi de Déu.
(Ignasi d’Antioquia H. 320, E. 51)

Maria, mare del Messies
De la Verge Maria nasqué aquell al qual hem mostrat que es refereixen tantes Escriptures, per 
qui Déu destrueix la serp (diable i pecat). (Justí H. 364, E. 55)

Maria, Verge. Eva, verge
El Senyor, mitjançant l’obediència en l’arbre de la creu, esmenà la primera desobediència 
ocorreguda també en un arbre, i aquell engany que seduí malignament la verge Eva, destinada 
al seu home, fou anihilat per la veritat quan un àngel donà el missatge joiós a Maria, promesa 
ja també a un home (Josep). Perquè així com Eva fou enganyada per la paraula diabòlica...; 
Maria, a l’inrevés, va rebre el missatge joiós de la paraula angèlica gràcies al qual la feia Mare 
de Déu. Maria és consol d’Eva. (Ireneu H. 321, E. 48)

Maria, Verge i Mare de Jesús
Ell (Jesucrist) a qui, oh! Pare Etern!, heu enviat del cel al si d’una verge i que havent estat 
concebut s’ha encarnat i s’ha manifestat com el vostre Fill nascut de l’Esperit Sant i de la 
Verge. (Hipòlit romà H. 355, E. 47)
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M-01 Es. M-01 D.

M-01 Sup. Es. Lluita matrimonial (entre l’islam i el cristianisme)
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Mateu, evangelista
Mateu ordenà en llengua hebrea les sentències (l’evangeli) del Senyor i interpretà cadascuna 
segons la seva capacitat. (Pàpies H. 63, E. 43)

Matrimoni
En el matrimoni l’home i la dona resulten ser imatges de Déu, ja que ells mateixos 
contribueixen a la creació de l’home. (Climent d’Alexandria H. 195, E. 56)

Matrimoni
Cadascun de nosaltres tenim una esposa, la qual prenem seguint les normes establertes per 
nosaltres. (Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 55)

Matrimoni
Els cristians entre ells es prometen fi delitat (conjugal). (Plini el Jove H. 109, E. 55)

Matrimoni
Els cristians... s’adapten al vestit, al menjar, als hàbits i als costums de cada país... els 
cristians, com tothom, es casen, engendren fi lls com tothom, però no exposen els nascuts. 
La taula és comuna, però no el llit. (Carta a Diognet H. 80, E. 55)

Matrimoni i l’efusió de semen
El matrimoni és el desig de procrear fi lls, no una desordenada efusió del semen, contrària a 
la llei de la raó. (Climent d’Alexandria H. 195, E. 56)
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M-11 Es. M-11 D.

M-11 Sup. D. Al·legoria de la família. Avivar l’amor familiar
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Matrimoni i fidelitat
Així, estretament units en esperit i ànima, no dubtem nosaltres els cristians en compartir els 
nostres béns amb els altres. Tot ho compartim menys les nostres mullers. (Tertul·lià H. 330, E. 35)

Matrimoni, finalitat
Només per als casats pot entrar en consideració veure el temps oportú de la mútua entrega 
(còpula). El fi  més immediat del matrimoni és el de procrear fi lls, però el fi  més ple és el de 
procrear bons fi lls. (Climent d’Alexandria H. 196, E. 56)

Matrimoni i fornicació
... hi ha qui oculta la fornicació utilitzant drogues abortives que porten a la mort defi nitiva, 
essent així causa de la destrucció no només del fetus, sinó també de l’amor del gènere humà.
(Climent d’Alexandria H. 196, E. 56)

Matrimoni. No perversos artificis
La nostra vida estarà tota ella d’acord amb la raó si no matem amb perversos artifi cis el que la 
Providència divina ha establert per al llinatge humà (la vida). (Climent d’Alexandria H. 196, E. 56)

Memorial (Eucaristia)
Mentre voluntàriament Jesús es lliurava al sofriment per destruir la mort i trencar les cadenes 
del diable, per dominar l’infern, per il·luminar els justos, per establir el Testament (Nou) i per 
manifestar la seva resurrecció; havent pres pa... digué: feu-ho en memòria meva.
(Hipòlit romà H. 355, E. 47)

Memorial. Eucaristia
Els apòstols en els records que escriviren que s’anomenen Evangelis, ens transmeten que 
així fou encomanat: quan Jesús prengué el pa, donà gràcies i digué “feu això que és el meu 
memorial”. (Justí H. 356, E. 48)
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Milícia cristiana
Els cristians formem una unió i una congregació per assetjar Déu amb les nostres pregàries 
com un batalló compacte. Aquesta violència agrada a Déu. (Tertul·lià H. 329, E. 35)

Mines
La caixa de caritat dels cristians ajuda els cristians que per causa de la defensa de nostre 
Senyor Déu sofreixen en les mines. (Tertul·lià H. 329, E. 35)

Misteris primitius
Si hi ha algun que ensenya als infants ciències profanes de mitologia, és preferible que ho 
deixi; tanmateix, si no té un altre ofi ci, se li pot permetre que continuï ensenyant ciències 
profanes i sigui catecumenat. (Hipòlit H. 309, E. 27)

Modèstia
Els cristians són mansuets i modestos. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Morts espirituals
Tu cristià! cal que no t’uneixis als qui caminen pel camí de la mort; tu cristià!, cal que 
avorreixis tot el que no sigui agradable a Déu; tu cristià!, cal que no abandonis els manaments 
del Senyor. (Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)

Mort de Jesús, fi
Mentre Jesús es lliurava voluntàriament al sofriment, per destruir la mort i trencar les cadenes 
del diable per dominar l’infern, per il·luminar els justos, per establir el Testament (Nou) i per 
manifestar la seva resurrecció, havent pres el pa (eucaristia)... (Hipòlit romà H. 355, E. 47)

Mullers nostres
Tot ho compartim, nosaltres els cristians. menys les nostres mullers. (Tertul·lià H. 328, E. 35)
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Nadons abandonats 
Nosaltres cristians no acceptem l’avortament. Tampoc volem exposar els nadons, perquè els 
que els exposen són infanticides. (Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 36)

Nadons abandonats
Els cristians seguim el precepte: “No mataràs el fi ll en el si de la mare; tampoc el mataràs 
quan ja hagi nascut”. (Pseudo-Bernabé H. 331, E. 36)

Nàufrags
La caixa de caritat (dels cristians) ajuda els nàufrags. (Tertul·lià H. 329, E. 35)

No casats, matrimoni
Entre els cristians es troben també molts homes i dones que arriben a la vellesa cèlibes (no 
casats), amb l’esperança d’una relació més profunda amb Déu. (Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 56)
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Obediència
Déu no vol sacrifi cis ni holocausts; el que vol és fe, obediència i justícia que salvin els homes. 
L’únic sacrifi ci agradable a Déu és el de Jesucrist. (Ireneu H. 168, E. 46)

Obres dels cristians
L’arbre es manifesta gràcies als seus fruits. Així, qui professa ser de Crist es posarà de 
manifest per les seves obres. (Ignasi d’Antioquia H. 50, E. 34)

Oració
Els cristians demanem a Déu la immortalitat futura per la fe que tenim. (Justí H. 146, E. 28)

Oració
Els cristians preguen amb l’oració que Jesús ensenyà: “El Parenostre”.
(Orígenes H. 209, E. 46)

Oració, alegria i Esperit Sant
La pregària d’un home trist no puja a l’altar de Déu, perquè la pregària d’un home trist és 
l’oració barrejada amb la tristor. És com el vinagre i el vi mesclats que ja no tenen el mateix 
encís. Així, l’Esperit Sant mesclat amb la tristesa, no és capaç de fer emergir una pregària 
grata a Déu. (Pastor d’Hermes H. 332, E. 37)

Oració, bisbes
... si l’oració d’un o dos té tanta força, major serà la del bisbe amb tota l’Església.
(Ignasi d’Antioquia H. 52, E. 40)
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Oració dels cristians i jueus
En temps de Tertul·lià (160-240) l’oració dels cristians era independent i totalment diversa de 
la dels jueus.
(Tertul·lià H. 254, E. 46)

Oració de l’Església
També nosaltres (l’Església) hem d’oferir una oblació a Déu, perquè Ell que ens ha creat, ens 
trobi agradables en tot; en paraules pures, en fe sense farses, en esperança ferma, en amor 
fervent; hem d’oferir a Déu les primícies d’aquelles criatures que són seves. Una oblació així 
només l’Església la pot oferir: pura al seu creador amb acció de gràcies. (Ireneu H. 168, E. 39)

Oració de l’hora del gall
Quan els jueus renegaren de Jesús, o sigui l’hora del gall, els cristians preguen.
(Hipòlit romà H. 359, E. 50)

Oració, hores
Cal pregar en tot lloc i en tot moment. Sobre el moment de l’oració, no serà en va l’observança 
d’algunes hores; vull dir d’aquestes més conegudes que marquen els moments del dia: tertia, 
sexta i nona. L’Esperit Sant va ser infós als deixebles congregats a l’hora tertia.
(Tertul·lià H. 254, E. 38)

Oració, moments
Tanmateix, cal que es marquin els moments d’oració del dia: tertia, sexta i nona, i el que 
trobem com a més acostumats en les Escriptures. (Tertul·lià H. 254, E. 46)
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Oració, pregar agenollat
En els dies d’Statio i de dejuni cap oració s’ha d’adreçar a Déu sense agenollar-se; cal fer 
signes d’humilitat. (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Oració, pregar drets
Normalment cal pregar drets, i no de genolls. (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Oració o pregària
Preguem també pels emperadors, pels seus ministres i pels pobres. (Tertul·lià H. 254, E. 35)

Oració o pregària
Els cristians formem una unió i una congregació (l’Ecclesia) per assetjar Déu amb les nostres 
pregàries, com un batalló compacte. Aquesta violència sí agrada a Déu.
(Tertul·lià H. 330, E. 35)
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Oració, tertia
Tanmateix, cal que es marquin els moments d’oració del dia: tertia, sexta i nona, i el que 
trobem com a més acostumat en les Escriptures. (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Oració i la tristor
L’oració de l’home trist pecador mai té la força per pujar a l’altar de Déu. Per què la pregària 
d’un home trist no puja a l’altar? Perquè la tristesa li assetja el cor. Barrejada amb l’oració, la 
tristor no ens permet pujar a l’altar. (Pastor d’Hermes H. 332, E. 37)

Oracions
Tertia, sexta i nona eren les oracions dels cristians. (Hipòlit H. 359, E. 50)

Oratio de mitjanit
Oració de mitjanit: “Quan reposa tota la creació i els justos lloen el creador, els cristians 
preguen també”. (Hipòlit romà H. 359, E. 50)

Orfes
Els cristians no fan sofrir els orfes.  (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)
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El pa eucarístic i bisbes
... qui no està dintre l’àmbit de l’altar (del bisbe) es priva del pa de Déu.
(Ignasi d’Antioquia H. 50, E. 40)

Pa i vi, aquest mesclat amb aigua
Alguns, per ignorància o per inadvertència, en consagrar el calze del Senyor i                        
administrar-lo al poble, no fan el que Jesucrist Senyor i Déu nostre... féu i ens ensenyà a fer... 
El calze s’ofereix amb una barreja de vi i aigua... Si no hi ha vi no es pot creure que en el calze 
hi ha la sang de Crist. (Cebrià H. 269, E. 48)

Papa i bisbes
Estant fundada l’Església en la llei divina em meravella que alguns, amb audàcia temerària, 
hagin intentat escriure’m presentant la seva carta al Papa enviada amb audàcia, essent que 
l’Església està, primer sota el bisbe, el clergat i tots els preveres. (Cebrià H. 275, E. 41)

Pare nostre
Jesús ens ensenyà a pregar amb l’oració del Parenostre. (Orígenes H. 209, E. 46)

Participació dels béns
Els cristians tenen una taula que els és comuna (participada per tots), però no el llit.
(Diognet H. 78)

Pasqua i Pentecosta
La Pasqua i la Pentecosta es celebraven des del principi del cristianisme. (H. 358, E. 49)
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Pau
Els cristians preguem per l’estat present del món i per la seva pau, i per l’ajornament del dia 
fi nal. (Tertul·lià H. 254, E. 35)

Pecador concubí
Un home que té una concubina, que la deixi o es casi legalment, i si es nega a fer-ho que sigui 
expulsat del catecumenat. (Hipòlit H. 229, E. 28)

Pecadora concubina
La concubina d’algú, n’és esclava. Si ha educat els seus fi lls i no té relacions més que amb ell 
pot ser admesa si deixa de ser-ho, si no vol que se l’expulsi. (Hipòlit H. 310, E. 28)

Pecadors cristians
La persecució de Deci (a. 250) és més aviat (va ser) una purifi cació dels pecats dels cristians.
(Cebrià H. 272, E. 33)

Pecadors expulsats
Els preveres de la comunitat poden expulsar a altres per delictes, ja que ells posseeixen 
l’Esperit Sant. (Hipòlit H. 229, E. 28)

Pecats, causa dels mals
Nosaltres, els cristians (a. 250), en oblidar la llei que se’ns havia concedit, amb els nostres 
pecats hem donat motius per al que ara succeeix, o sigui som perseguits; és una prova que 
ens ve de Déu. (Cebrià H. 272, E. 33)
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Pecats, perdó
Sols els bisbes i preveres poden perdonar els pecats. No els “confessors”, encara que 
tinguin molts mèrits en la confessió de la fe. (Cebrià H. 118, E. 37)

Pecats, remissió
Ens ensenyen a pregar i demanar a Déu, dejunant la remissió dels pecats. (Justí H. 146, E. 29)

Pedres vives
Vosaltres, cristians, com pedres vives, deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, 
un sacerdoci sant que oferirà víctimes espirituals acceptables a Déu per Jesucrist.
(Orígenes H. 206, E. 39)

Penitents
Qui feien penitència durant llargues temporades, especialment en quaresma, no calia que 
es tornessin a batejar, sinó que rebien el perdó (imposició de mans del bisbe o representant del 
bisbe, que actuava en nom de l’Església). (Cebrià i el papa Esteve I H. 273, E. 53 i 54)

Perdó, demanar-lo
Almenys, malgrat ésser tard, ens hem de convertir al temor de Déu, disposats a sofrir amb 
paciència i fortalesa aquesta amonestació i prova que ve de Déu (la persecució de Deci de l’any 
250). (Cebrià H. 272, E. 26)
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Perdó dels pecats
De la Verge Maria nasqué aquell al qual hem mostrat que es refereixen tantes Escriptures, 
per qui Déu destrueix la serp i els àngels i homes que a ella (la serp) s’assemblen, i lliura de la 
mort (espiritual) els qui es penedeixen de les males obres i creuen en ell. (Justí H. 147, E. 55)

Perdó dels pecats
Cal que els preveres tinguin entranyes de misericòrdia (perdonin) i siguin compassius amb 
tothom; també procurar portar al bon camí els extraviats. (Policarp H. 63, E. 54)

Perdó dels pecats
Qui torni a pecar (àdhuc pecats d’idolatria i apostasia) que practiqui la penitència (entri en el 
grup dels penitents) i serà perdonat per l’Església, o sigui el bisbe (i preveres), no pas pels 
confessors o aquells que havien confessat a Crist en martiri. Aquests no perdonen. Són, 
però, un bon exemple que cal seguir. (Cebrià H. 273, E. 54)

Perdó dels pecats
Qui després del baptisme torni a pecar que practiqui la penitència (entri en el grup dels 
penitents) i serà perdonat per l’Església, o sigui bisbes i preveres que actuen en nom d’ella.
(Climent papa H. 363, E. 54)

Perdó dels pecats
Sols els bisbes i preveres poden perdonar els pecats. No els confessors, encara que tinguin 
molts mèrits en la confessió de la fe. (Cebrià H. 118, E. 37)
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Perdó dels pecats
Als pecadors se’ls ensenya a demanar, per mitjà de dejuni i de pregàries, perdó a Déu pels 
pecats que han comès. (Justí H. 148, E. 55)

Perdó dels pecats
El primer perdó dels pecats és gràcies al baptisme. Existeix un segon perdó que l’Església 
concedeix. (Pastor d’Hermes H. 67, E. 37)

Perdó dels pecats
El Senyor va lliurar la seva carn a la destrucció perquè nosaltres fóssim purifi cats per la 
remissió dels pecats, que és la que es concedeix per l’aspersió de la seva sang.
(Pseudo-Bernabé H. 74, E. 54)

Perdó dels pecats
En la visió que té, diu: “Senyor (Jesús), he escoltat alguns doctors (o mestres) dient que no 
es dóna nova penitència o absolució dels pecats fora d’aquella per la qual baixen a l’aigua-
baptisme”. El Senyor, però, em va dir que hi ha (està establerta) una nova penitència... el 
Senyor té entranyes de misericòrdia, hi ha nou perdó! (Nota: Sembla ser que els fi lls del “Pastor” 
i la seva mateixa esposa li van demanar perdó) (Pastor d’Hermes H. 66, E. 54)

Perdó dels pecats
No tinguis més rancúnia contra els teus fi lls, no abandonis la teva esposa... No et sembla que 
el mateix penediment és ja una espècie de saviesa, l’inici del perdó?
(Pastor d’Hermes H. 66, E. 54)
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Perdó dels pecats i baptisme
Aconseguim en l’aigua del baptisme la remissió dels pecats que haguéssim comès.
(Justí H. 149, E. 51)

Perdó segon (grans pecats)
Els pecats grans comesos després del baptisme no poden ser de nou perdonats. Tanmateix, 
concilis i molts autors (Sants Pares) admeten un segon perdó sense un nou baptisme.
(Tertul·lià H. 258, E. 55)

Perdó segon (pecats menors)
Els pecats (no majors) poden tenir un segon perdó si es fa penitència durant tota la vida. 
L’Església, tanmateix, replica que Déu sempre pot perdonar, perquè la seva misericòrdia és 
infi nita. (Tertul·lià H. 258, E. 55)

Pere, càtedra de
Uns heretges i cismàtics han ordenat un fals bisbe. Ells han tingut l’audàcia de fer-se a la vela 
(navegar) i de portar cartes de part dels cismàtics i profans a la càtedra de Pere, a l’església 
principal, de la que sorgí la unitat del sacerdoci. (Cebrià H. 275, E. 42)

Pere i Pau, els grans apòstols
“Cap apòstol no ha propagat l’evangeli a Occident tret de Pere i Pau –el seu company 
indivisible–. Són fundadors de l’església romana” (Sant Jaume, per tant, segons Innocenci I, no 
evangelitzà Hispània) (Innocenci I papa H. 443)
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Pere i el seu intèrpret
El mateix Marc no havia sentit els evangelis ni les dites de Jesús, ni havia estat deixeble de 
Pere. Ell donava llurs instruccions segons les necessitats, però sense pretensió de composar 
un conjunt ordenat de sentències o frases del Senyor. (Pàpies H. 63, E. 43)

Persecució dels cristians
El Senyor posà a prova els seus fi lls. Una llarga pau havia corromput en nosaltres els 
ensenyaments que el propi Déu ens havia donat, i hagué de venir la repressió del cel per 
aixecar la fe que es trobava decaiguda... la persecució és la prova que ve de Déu.
(Cebrià H. 272, E. 26)

Persecució dels cristians
Deixeu-me ser aliment de les feres per les quals jo pugui assolir Déu! Blat sóc de Déu, que ha 
de ser mòlt per les dents de les feres per així ser presentat com a pa pur i net de Crist!
(Ignasi d’Antioquia H. 50, E. 25)

Persecució dels cristians
Els cristians estan fora de les lleis (injustes) de l’Imperi. (Octavius H. 281, E. 25)

Persecució dels cristians
Diuen que els cristians són ateus, ja que no volen adorar altre Déu que no sigui Jesucrist.
(Octavius H. 282, E. 25)
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Persecució dels cristians
... i en primer lloc, els pagans plantegen el següent principi: “No està permès que existiu 
vosaltres els cristians”. (Tertul·lià H. 286, E. 25)

Persecució dels cristians
(Els pagans) s’imposen sense cap consideració humanitària contra els cristians.
(Tertul·lià H. 286, E. 25)

Persecució dels cristians
Els pagans s’imposen als cristians fent professió de violència i d’un domini injust, com un 
tirà que ordena des del lloc més alt de la seva ciutadella. (Tertul·lià H. 286, E. 25)

Persecució dels cristians
Dieu ben clar (pagans) “no està permès que existiu”. I aquest principi es pronuncia només en 
raó del vostre caprici. (Tertul·lià H. 287, E. 25)

Persecució dels cristians
Els cristians adoren un cap d’ase (blasfèmia dels pagans contra Jesús). (Octavius H. 231, E. 25)

Persecució dels cristians
Tothom els persegueix (els cristians), però ells estimen tothom. Els insulten i ells beneeixen. 
Els injurien, però ells honoren. Els cristians estimen a aquells que els odien.
(Diognet H. 80, E. 25)

Persecució (mines)
La caixa de caritat (de les esglésies) ajuda els cristians que per causa de la defensa del nostre 
Déu sofreixen en les mines. (Tertul·lià H. 329, E. 35)
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Pobres
Preguem també pels emperadors, pels seus ministres i pels que no posseeixen res.
(H. 254, E. 35)

Pobres reben ajut de la caixa de caritat
Els pobres són benefi ciats per la caixa de caritat de llurs esglésies. (Tertul·lià H. 329, E. 35)

Pobresa
Els cristians som pobres, ja que si necessitéssim recursos els demanaríem a Déu. A Ell tot li 
pertany. Ell podria sempre i de la manera que volgués concedir-nos una porció.
(Octavius H. 286, E. 27)

Pobresa
Amb pobresa, nosaltres els cristians som més feliços, ja que el pes de la riquesa no sufoca 
als cristians vertaders. (Octavius H. 287, E. 27)

Pobresa
A nosaltres, cristians, ens passa el mateix que a aquell caminant que avança cantant, cada 
vegada més, com menys carregat va. (Octavius H. 282, E. 27)

Pobresa
“Per a vosaltres, cristians, la pobresa és una virtut i una alegria; els més feliços són els qui 
accepten la pobresa, ja que els fa més lleugers”. La riquesa és un dogal que ens ofega.
(Octavius H. 283, E. 27)
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Pobresa
Els cristians diuen: “Ningú pot ser tan pobre en la seva vida com ho va ser en néixer. Els bens 
viuen sense patrimoni, i els ramats pasturen cada dia”. (Octavius H. 284, E. 27)

Pobresa
És més pobre el que posseeix molt, però desitja encara més. Aquesta és una percepció 
d’entre els cristians. (Octavius H. 285, E. 27)

Pobresa
Nosaltres els cristians preferim menysprear la riquesa, ja que aspirem a estar sense màcula, 
o sigui ser innocents, preferim la virtut a l’abundància exagerada. (Octavius H. 288, E. 27)

Pobresa
Els cristians tenim fama de ser pobres, i això no és cap deshonra per a nosaltres, tot el 
contrari, és la nostra glòria. (Octavius H. 288, E. 27)

Pobresa
La pobresa és molt preuada entre els cristians, ja que la riquesa els resulta molt perillosa. 
Ofega l’esperit. (Tertul·lià H. 330, E. 36)
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Predilectes entre els cristians
Els cristians amb les seves oracions i obres, sempre units com si fóssim un batalló compacte 
ajudem els pobres; aquests són els nostres predilectes: orfes, vídues, pobres afamats.
(Tertul·lià H. 330, E. 36)

Pregària
Els nostres preceptors cristians ens ensenyen a pregar i a demanar a Déu, dejunant, la 
remissió dels pecats. (Justí H. 147, E. 29)

Pregària drets
Normalment cal pregar drets i no de genolls. (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Pregària, agenollats
En els dies d’statio i de dejuni, cap oració s’ha d’adreçar a Déu sense agenollar-se; cal fer statio i de dejuni, cap oració s’ha d’adreçar a Déu sense agenollar-se; cal fer statio
signes d’humilitat. (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Pregària drets
Normalment cal pregar drets i no de genolls, a no ser que demanem perdó o fem penitència. 
(Tertul·lià H. 254, E. 46)

Pregària de genolls
Quant a pregar de genolls, hi ha varietat en l’oració d’alguns –no gaires tanmateix– que no 
s’agenollen en dissabte durant l’Eucaristia. El Senyor en donarà la seva gràcia a fi  que deixin 
aquest costum o el practiquin sense escàndols dels germans. (Tertul·lià H. 254, E. 46)
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Presència de Jesús en l’Eucaristia
Recordant, doncs, la seva mort i resurrecció, us oferim, oh Pare!, el pa i el vi (Eucaristia), 
donant-vos gràcies per haver-nos jutjat dignes d’estar en la vostra presència i servir-vos.
(Hipòlit H. 355, E. 45)

El prestidigitador
El prestidigitador (de màgia diabòlica) ha de deixar el seu ofi ci, i si no ho vol cal que sigui 
expulsat. (Hipòlit H. 309, E. 28)

Preveres
“Les nostres reunions (de cristians) són presidides per adults experimentats que no obtenen 
aquest honor per diners, sinó pel testimoni de la seva virtut, ja que cap cosa de Déu és 
assolida per diners”. (Nota: Tertul·lià en dir “adults” es refereix a preveres o “ancians”?)
(Tertul·lià H. 329, E. 35)

Preveres i bisbes
El vostre col·legi de preveres digne d’aquest nom i dignes de Déu està amb el vostre bisbe 
en una harmonia comparable a la de les cordes de la cítara, la vostra concòrdia i la vostra 
unísona caritat eleven així un himne a Crist. (Ignasi d’Antioquia H. 50, E. 41)

Preveres i bisbes
Cal mirar el bisbe com el mateix Senyor... que no hi hagi res entre vosaltres qui us pugui 
dividir, sinó formeu tots una unitat amb el bisbe i amb qui presideix o sigui els preveres.
(Ignasi d’Antioquia H. 52, E. 40) 

Preveres, diaques i bisbes
El bisbe té el lloc de Déu, els preveres tenen el lloc del col·legi dels apòstols, i els diaques 
tenen confi at el servei de Jesucrist. (Cebrià H. 274, E. 41)
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Preveres, Pare etern i Jesucrist
Cal mirar el bisbe com el mateix Senyor... Així com el Senyor no féu res sense el Pare, sent 
una mateixa cosa amb Ell, tampoc vosaltres feu res sense els bisbes i els preveres.
(Ignasi d’Antioquia H. 52, E. 40)

Preveres i unció dels malalts
Cal ungir els malalts amb la presència dels preveres. (Didakhé H. 76, E. 56)

Prostitució
Una prostituta que se l’expulsi, ja que està maculada si no demana perdó.
(Hipòlit H. 310, E. 27)

Prostitució
Si en una casa algú es dóna a la prostitució, que no ho faci de nou, i en cas que continuï que 
se l’expulsi. (Hipòlit H. 309, E. 27)
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Reconciliació
Els cristians cerquen reconciliar-se amb aquells que els han ofès, fent-se amics.
(Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Resurrecció de Crist
Els apòstols reberen instruccions, i convençuts de la resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist, 
reafi rmats per la paraula de Déu amb plena certesa de l’Esperit Sant, sortiren a anunciar la 
bona nova de què el regne de Déu arribaria. I predicaren... (Climent romà H. 49, E. 38)

Revelació (tres grans revelacions)
Són tres les grans realitats revelades del Senyor: la esperança en la vida que és el principi i la 
fi  de la nostra fe; la justícia que és el principi i la fi  del judici; i la mort amb alegria i goig que 
són testimoni de les obres de la justícia. (Pseudo-Bernabé H. 71, E. 34)

Roma, apel·lació
De Cartago, uns cismàtics apel·laren a Roma, on hi ha la càtedra de Pere, l’església principal 
de la que sorgí la unitat del sacerdoci. Ho feren en contra del que fou establert, que és cosa 
raonable i justa que la causa de cadascun es tracti allí on es comet el crim.
(Cebrià H. 275, E. 42)

Roma, església principal
Uns heretges i cismàtics que han donat un fals bisbe. Ells han tingut l’audància de fer-se a 
la vela –navegar– i de portar cartes de part dels cismàtics i profans a la càtedra de Pere, a 
l’església principal de la que sorgí la unitat del sacerdoci. Apel·laren al bisbe de Roma en contra 
de Cebrià. (Cebrià H. 275, E. 42)
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Sacerdot i llur ministeri
Entre els sacerdots (a. 250) ja no hi ha pietat religiosa, no existeix malauradament aquella fe 
íntegra en desenvolupar el seu ministeri que els nostres antecessors tenien.
(Cebrià H. 272, E. 33)

Sacerdot pagà
Si hi ha algun sacerdot dels ídols o custodi dels ídols en el catecumenat, cal que ho deixi, o 
si no que sigui expulsat. (Hipòlit H. 309, E. 27)

Sacrifici dels cristians
El vertader sacrifi ci dels cristians no és consumir inútilment pel foc les coses que Ell (el bon 
Déu, únic) ha creat per a la nostra subsistència, sinó usar-les en benefi ci nostre i compartir-
les amb els pobres. (Justí H. 150, E. 28)

Sacrifici vertader
El vertader sacrifi ci dels cristians és oferir a Déu en homenatge solemne els nostres himnes 
d’acció de gràcies, per la vida que ens ha donat i la seva preocupació per conservar-nos 
sans. (Justí H. 143, E. 28)

Sacrificis
Els cristians reconeixem que la doctrina que ensenya Déu no necessita sang, ni libacions, ni 
encens. (Justí H. 146, E. 28)
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Sacrificis, Antic Testament
Déu no vol sacrifi cis ni holocausts; el que vol és fe, obediència i justícia que salvin els homes. 
L’únic sacrifi ci agradable a Déu és el de Jesucrist. (Ireneu H. 160, E. 46)

Sacrificis, Antic Testament
Llavors Abraham alçà els ulls i veié un moltó agafat per les banyes en una bardissa. Abans he 
dit que Isaac era fi gura de Crist, però aquest moltó també ens sembla fi gura de Crist.
(Orígenes H. 205, E. 46)

Sagrades Escriptures
Per les santes lectures (Sagrades Escriptures o Paraula de Déu) en les nostres reunions ens 
alimentem. És aliment de la nostra fe, i així animem la nostra esperança i envigorim la nostra 
confi ança. (Tertul·lià H. 329, E. 35)

Sagrades Escriptures
Els cristians ens reunim per a la lectura de les Sagrades Escriptures, per si els esdeveniments 
del temps present ens obliguen a cercar en elles ja sigui un adveniment per al futur o bé 
explicacions del passat. (Tertul·lià H. 329, E. 35)

Sagrades Escriptures
Que cadascú miri bé com construeix la seva fe; això és el que el coneixement edifi ca sobre 
la base de la fe de Jesucrist. Sabem bé que el Salvador no diu res d’una manera purament 
humana... Hem d’intentar trobar i comprendre el sentit amagat de les Escriptures.
(Climent d’Alexandria H. 182, E. 44)
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Sagrades Escriptures
L’Escriptura santa no convé rebre-la a les nostres oïdes de qualsevol manera, sinó que cal 
penetrar-la amb la ment fi ns el mateix esperit del Salvador. Crist és el Logos, revelador (la 
Paraula), il·luminador i el nostre gran mestre que ens explica les Escriptures.
(Climent d’Alexandria H. 182, E. 44)

Sagrades Escriptures
... de fet els qui són adults en la fe, sí que ensenyen una saviesa amagada en el designi de 
Déu... Com diu l’Escriptura, cap ull no ha vist mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de l’home 
somia, allò que Déu té preparat pels qui l’estimen. Tot és revelat per les Escriptures.
(Climent d’Alexandria H. 182, E. 44)

Sagrades Escriptures
El poble estava mort de set, tot i tenir a mà les Escriptures, mentre Isaac –Jesucrist és el 
nou Isaac– no ve per obrir-les i treure-les del pou. Ell és qui obre els pous... El nostre Isaac 
-Jesús– ha tornat a cavar el pou al nostre cor i ha fet brollar en ell fonts.
(Climent d’Alexandria H. 188, E. 44)

Sagrades Escriptures
La Paraula de Déu és a prop vostre; millor dit: és dins vostre. I treu la terra, on hi fa un pou, de 
l’ànima de cadascú per fer saltar en ella l’aigua viva. Supliquem que el nou Isaac –Jesús– cavi 
aquest pou. Estudiem, doncs, les Escriptures, cavem el nostre pou a fi  que sigui sufi cient per 
donar de beure a tots els ramats (els cristians). (Climent d’Alexandria H. 189, E. 45)
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Sagrades Escriptures
De Joan, estant a Àsia Menor, hi havia la certesa que explicava tot el que els testimonis 
oculars del Verb de la vida explicaven. Tot estava en consonància amb les Escriptures 
(Evangelis)... Ell (Ireneu) havia rebut dels apòstols la veritat única idèntica a la transmesa en 
la tradició de l’Església. (Ireneu H. 160, E. 45)

Sang de Crist (vi)
Jesús digué: preneu i mengeu, que aquest pa és el meu cos, crebantat (trossejat) per 
vosaltres. Igualment, prengué el calze dient: aquesta és la meva sang vessada per vosaltres; 
quan feu això, feu-ho en memòria meva. (Hipòlit romà H. 229, E. 47)

Saviesa cristiana
Si mantenim fermament les virtuts, tindrem amb elles la saviesa, la intel·ligència, la ciència i 
el coneixement. Practicar aquestes virtuts és el que importa al cristià.
(Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)

Saviesa i gnosi
La gnosi difereix de la saviesa, ja que s’adquireix per l’ensenyament, perquè quan alguna 
cosa és gnosi serà també saviesa; però no a la inversa, ja que sols Jesucrist és gnosi.
(Climent d’Alexandria H. 188, E. 29)

Schola Cantorum
El papa Silvestre instruí la Schola Cantorum. (H. 468, E. 49)
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Sepultura dels pobres
La caixa de caritat dels cristians ajuda a sepultar els pobres.
(Tertul·lià H. 330, E. 35)

Servents vells
La caixa de caritat dels cristians ajuda els servents vells. (Tertul·lià H. 330, E. 35)

Societat i cristians
Els cristians habiten aquest món amb vosaltres. (Tertul·lià H. 286, E. 28)

Sodomita
Un sodomita, que sigui expulsat del catecumenat, ja que està maculat. (Hipòlit H. 309, E. 28)

Soldat
Si hi ha algun catecumen o àdhuc un que ja sigui batejat que desitja ser soldat, cal expulsar-
lo, perquè ha menyspreat Déu (els soldats maten). (Hipòlit H. 309)

Soldat
Al soldat (però) que serveix els governador, que se li digui que no mati; si rep ordres de matar 
que no ho faci, i si no accepta aquestes admonicions que se l’expulsi del catecumenat.
(Hipòlit H. 309, E. 27)
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Solidaritat (caritat)
El vertader sacrifi ci dels cristians no és consumir inútilment pel foc les coses que ell ha creat 
per a la nostra subsistència, sinó usar-les en benefi ci nostre i compartir-les amb els pobres 
(no sacrifi car-les). (H. 143, E. 28)

Statio, oracions agenollat
En els dies d’Statio i de dejuni, cap oració s’ha d’adreçar a Déu sense agenollar-se; cal fer 
signes d’humilitat. (Tertul·lià H. 254, E. 46)
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Teatre, immoral i d’assassinats
Si hi ha algun autor que dóna representacions teatrals immorals i de lloança als deus, que 
sigui expulsat del catecumenat. (Hipòlit E. 229, E. 27)

Temples
En les basíliques (cristianes) es reuneixen els cristians, malgrat que sabem ben bé que “cal 
pregar en tot lloc i en tot moment”, com sant Pau, que celebrà l’Eucaristia en el vaixell, àdhuc 
amb la presència de no cristians. (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Temples amb pedres vives
Vosaltres, cristians, com pedres vives deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, 
un sacerdoci sant que oferirà víctimes espirituals acceptables a Déu per Jesucrist.
(Orígenes H. 206, E. 39)

Temple cristià
Cal pregar en tot lloc i en tot moment. Però què vol dir en tot lloc, si ens és prohibit (per 
l’Imperi romà) de pregar en públic? Tot lloc és segons l’oportunitat i la conveniència. Els 
apòstols pregaven a la presó. Sant Pau celebrà en el vaixell. (Tertul·lià H. 254, E. 38)

Temples de Déu
Els cristians diuen: “Fem-nos espirituals, fem-nos temples perfectes per a Déu”.
(Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)
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Temples, oració
Cal pregar en tot lloc i en tot moment. (Nota: Fins el fi nal del segle III no hi ha temples o basíliques 
cristians) (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Tertia, oració
La primera oració amb què comença la jornada dels cristians és la tertia. Aquests no 
s’agenollaran. (Tertul·lià H. 254, E. 46)

Tradició i església
Jo vaig aprendre molt bé dels ancians i vaig gravar ben bé en la meva memòria els manaments 
que foren donats pel Senyor a la nostra fe... Jo preguntava sempre què és el que havien dit 
Andreu, Pere, Felip, Tomàs, Jaume, Joan, Mateu o qualsevol altre deixeble del Senyor.
(Pàpies H. 63, E. 43)

Tradició i Sagrades Escriptures
De Joan apòstol, essent aquest a Àsia Menor, existia la certesa a través de Policarp i Pàpies 
que ell (Joan) explicava tot el que els testimonis oculars del Verb de la Vida explicitaven. Tot 
estava en consonància amb les Escriptures (Evangelis). Ell (Ireneu) havia rebut dels deixebles 
dels deixebles dels apòstols, Pàpies i Policarp la veritat única i idèntica a la transmesa en la 
tradició de l’església. (Ireneu H. 160, E. 45)

Trinitat
Tingues sempre present, però, que jo professo aquesta fe per la qual afi rmo que existeixen el 
Pare, el Fill un altre, i un altre l’Esperit. No hi ha separació entre ells, però tampoc hi ha una 
sola persona sinó tres. (Tertul·lià H. 263, E. 31)
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Trinitat
De Déu només n’hi ha un, germans, el qual coneixem solament per la font de les Escriptures... 
Nosaltres, cristians, creiem en Déu tal com vol ser Ell cregut: el Pare. Glorifi quem el Fill tal 
com ell vol que sigui glorifi cat i rebem l’Esperit Sant de la mateixa manera que ell vol que 
sigui rebut. (Hipòlit H. 234, E. 30)

Trinitat
... essent un el Pare amb el Fill. Estant el Fill en el Pare, i el Pare amb el Fill, el Fill de Déu és 
Esperit, i el Verb de Déu per unitat i poder de l’Esperit. (Atenàgores H. 135, E. 30)

Trinitat
Un sol Déu i tres persones. (Climent romà H. 318, E. 30)

Trinitat
La gent senzilla, en efecte, que és sempre la major part de la que ens creiem, atès que la 
mateixa regla de fe, ha passat dels molts déus del món a un únic Déu veritable, s’espanten en 
explicar la Santíssima Trinitat. (Tertul·lià H. 259, E. 30)

Trinitat
Anàfora: Oració: Us (Pare Etern) demanem que envieu el vostre Esperit Sant sobre aquesta 
ofrena (Eucaristia) de la santa església. Congregueu tots els sants que la reben i concediu-
los omplir-se de l’Esperit Sant per enfortir la seva fe en la veritat. (Hipòlit romà H. 355, E. 47)
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Trinitat, baptisme
... aleshores reben (els preparats) el baptisme d’aigua en nom del Senyor Déu Pare de 
l’univers, i en el de Nostre Salvador Jesucrist, i en el de l’Esperit Sant. (Justí H. 149, E. 51)

Trinitat i salvació
... en tot i per damunt de tot hi ha un sol Déu Pare, un sol Verb, el Fill i un sol Esperit; hi ha 
una salvació només per als qui creuen en la Trinitat. (Ireneu H. 160, E. 30)

Trinitat, subordinació (error)
Afi rmem que tant el Salvador com l’Esperit Sant no poden posar-se en igualtat amb cap de 
les coses creades, sinó que les sobrepassa amb una transcendència supereminent; però al 
mateix temps el Verb i l’Esperit Sant són sobrepassat pel Pare. Així, per exemple, el Logos 
(2 persona), per la seva substància, la seva dignitat, el seu poder i la seva saviesa, no es pot 
comparar en res al Pare. (Nota: l’Església va condemnar vàries vegades en concilis aquest error, 
en els esmentats concilis s’afi rma que el Pare no és superior, sinó igual, que el Fill i l’Esperit Sant).
(Orígenes H. 216, E. 31)
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Ulls entelats
Alguns homes tenen els ulls entelats i no poden veure la llum del sol. Ara, del fet que els cecs 
no hi vegin, no es segueix que la llum del sol no brilli. Així els cecs espirituals s’han d’acusar 
a ells mateixos, han d’inculpar llurs propis ulls. (Teòfil d’Antioquia H. 139, E. 30)

Ulls entelats
Tu, oh home!, tens els ulls de l’ànima entelats per causa de l’ànima, entelats dels teus pecats 
i de les teves males obres. (Teòfil d’Antioquia H. 139, E. 30)

Ulls entelats
Tu que tens els ulls entelats a causa dels teus pecats, vols ser guarit? Lliura’t al metge i 
et medicarà els ulls de l’ànima i del cos. Qui és aquest metge? Déu és aquell que guareix i 
vivifi ca per la saviesa de la seva Paraula, Jesucrist. (Teòfil d’Antioquia H. 138, E. 30)

Ulls de l’esperit
Déu és vist pels qui poden veure’l. (Teòfil d’Antioquia H. 138, E. 30)

Unció dels malalts
Seguint la tradició, cal ungir els malalts. (Tertul·lià H. 366, E. 56)
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Unció dels malalts
Cal ungir els malalts greus amb la presència dels preveres. (Ireneu H. 366, E. 56)

Unitat dels cristians
Cal que entre nosaltres hi hagi una única oració comú, una sola súplica, una sola ment, una 
esperança en la caritat, en l’alegria sense tanques, que és Jesucrist.
(Ignasi d’Antioquia H. 332, E. 37)

Unitat dels cristians
Formem, nosaltres els cristians, un sol cos, unitat que prové del sentiment comú, d’una única 
creença o fe. (Tertul·lià H. 328, E. 35)

Unitat dels cristians
Formem un cos pel sentiment comú d’una mateixa creença, per la unitat de la disciplina i pel 
vincle d’una mateixa experiència. (Tertul·lià H. 328, E. 35)

Unitat. Església. Bisbes
Fem tot el possible per no enfrontar-nos al bisbe, de manera que si estem amb ell estem units 
a Déu... (Ignasi d’Antioquia H. 52, E. 40)
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Veïnatge
Els cristians estimen els veïns. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Verges i cèlibes
Entre nosaltres, cristians, es troben també molts homes i dones que arriben a la vellesa 
cèlibes, amb l’esperança d’una relació més profunda amb Déu.
(Atenàgores d’Atenes H. 135, E. 56)

Vestits litúrgics
Fins el segle IV no existien vestits pròpiament litúrgics. (H. 149, E. 49)

Vida d’altri 
Tu, cristià, estimaràs el teu proïsme més que la teva pròpia vida. (Pseudo-Bernabé H. 75, E. 34)

Vida eterna 
Esperem ferventment la vida eterna. (Pseudo Bernabé H. 75, E. 57)

Vida eterna 
Cal esperar la vida eterna. (Climent romà H. 48, E. 57)
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M-09 Es. M-09 D.

M-09 Sup. Es. Pscomachina
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Vida eterna, els ulls 
Déu és vist pels qui poden veure’l; només els cal tenir oberts els ulls de l’esperit. La pràctica 
totalitat dels humans tenen els ulls entelats i no poden veure la llum del sol; ara del fet que 
els cecs so n’hi vegin no es segueix que la llum de sol no brilli. Així succeeix amb els cecs 
espirituals. (Teòfil d’Antioquia H. 138, E. 57)

Vida, respecte 
Tu cristià! No mataràs el fi ll en el si de la mare; tampoc no el mataràs quan ja hagi nascut.
(Pseudo-Bernabé H. 331, E. 34) 

Vida, respecte 
Tu cristià! No posaràs temeràriament la teva vida en perill. (Pseudo-Bernabé H. 328, E. 34)

Vídues
Els cristians no menyspreen les vídues. (Arístides d’Atenes H. 131, E. 33)

Virginitat
Entre els cristians la virginitat és molt ben valorada. (Tertul·lià H. 241, E. 36)

Viure segons la llei de Déu
Els qui creiem en la veritat dels nostres ensenyaments i de la nostra doctrina, prometem en 
primer lloc viure segons la llei. (Justí H. 145, E. 29)
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M-13 Es.M-13 Es. M-13 D.

M-14 Es.M-14 Es. M-14 D.M-14 D.
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M-15 Es.M-15 Es. M-15 D.

M-9 Es.M-9 Es. M-9 D.
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M-10 Es.M-10 Es. M-10 D.M-10 D.

M-11 Es.M-11 Es. M-11 D.M-11 D.
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M-12 Es.M-12 Es. M-12 D.

M-13 Es.M-13 Es. M-13 D.M-13 D.
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M-19 Es.M-19 Es.

M-18 D.M-18 D.M-18 Es.M-18 Es.

M-19 D.M-19 D.
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M-20 Es.M-20 Es. M-20 D.M-20 D.

M-21 Es.M-21 Es. M-21 D.M-21 D.
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M-22 Es.M-22 Es. M-22 D.M-22 D.

M-23 Es.M-23 Es. M-23 D.M-23 D.
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M-24 Es.M-24 Es. M-24 D.
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