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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  

  

SSeennssee  ccaapp  àànniimm  ddee  ppoollèèmmiiccaa  nnii  ddee  vvoolleerr  aarrrriibbaarr  aa  ccaapp  ccoonncclluussiióó  ddeeffiinniittiivvaa,,  aabbaannss  dd’’uunn  mmiilllloorr  

eexxeerrcciiccii  dd’’iinnvveessttiiggaacciióó  ppoosstteerriioorr  ssoobbrree  aallgguunneess  qqüüeessttiioonnss  ccaabbddaallss  ddeell  NNoouu  TTeessttaammeenntt,,  ii  aammbb  

llaa  pprreetteennssiióó  úúnniiccaa  ddee  bbuussccaarr  aaqquueellllaa  vveerriittaatt  iill··lluummiinnaaddaa  ppeerr  ll’’oobbjjeeccttiivviittaatt  ddee  lleess  ccoosseess,,  

eennttrree  mmaarrggeess  dd’’eerrrroorr  ii  dd’’eenncceerrtt,,  aaiixxíí  ccoomm  eennttrree  ccllaarrss  ii  ffoossccúúrriieess,,  vveett  aaccíí  uunn  ttrreebbaallll  eennccuurriioossiitt  ii  

iinniicciiaall  qquuee  pprreettéénn  rreessppoonnddrree  aa  uunnaa  iinnqquuiieettuudd  ppeerrssoonnaall  ppeerr  ssiittuuaarr  aaddeeqquuaaddaammeenntt    llaa  rreecceerrccaa  

ddeell  mmeeuu  iinntteerrèèss  ssoobbrree  llaa  qqüüeessttiióó..  

  

EEnntteenncc  qquuee,,  ppeerr  eenntteennddrree  llaa  ccoommpplleexxiittaatt  ddeell  NNoouu  TTeessttaammeenntt  ii  ppeerr  ppeenneettrraarr--lloo  aammbb  èèxxiitt,,  eennss  

ccaall  uunnaa  eessppeecciiaalliittzzaacciióó  ssoobbrree  ddiivveerrsseess  ii  iimmppoorrttaannttss  mmaattèèrriieess  ii  tteenniirr  uunnaa  bbaassee  mmoolltt  ssòòlliiddaa  ddeellss  

eelleemmeennttss  qquuee  ccoonnffoorrmmeenn  llaa  iinntteerrpprreettaacciióó  cciieennttííffiiccaa  ppeerr  ttaall  ddee  ppooddeerr  ddeessccoobbrriirr  eell  mmiissssaattggee  

rreelliiggiióóss  qquuee  pprrooppoossaa  ccaaddaassccuunn  ddeellss  lllliibbrreess..  

  

DDee  mmoommeenntt,,  ii  eenn  uunn  pprriimmeerr  ppaass,,  ccoomm  eenn  uunn  eessbboorrrraaddoorr  ppeerr  aa  ssuucccceessssiivveess  iinnvveessttiiggaacciioonnss,,  

vveett  aaccíí  eellss  tteemmeess  iinniicciiaallmmeenntt  aapprrooffuunnddiittss  ddeess  dd’’uunnaa  vviissiióó  rreessuummiiddaa  ddeell  sseeuu  ccoonnttiinngguutt::  
  

  LLAA  BBÍÍBBLLIIAA  II  EELL  SSEEUU  EENNTTOORRNN  

  

  UUNN  RREESSUUMMEENN  OOBBTTIINNGGUUTT  DD’’IINNTTEERRNNEETT  SSOOBBRREE  EELLSS  PPOOSSSSIIBBLLEESS  PPLLAAGGIISS  

MMIITTOOLLÒÒGGIICCSS  AA  LLAA  BBÍÍBBLLIIAA  

  

  LLOOSS  CCRRIISSTTOOSS  

  

  JJEESSÚÚSS  EENN  LLAA  HHIISSTTÒÒRRIIAA::  EELLSS  CCOONNTTEEXXTTOOSS  DDEE  LLAA  SSEEVVAA  AAPPAARRIICCIIÓÓ  
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LLAA  BBÍÍBBLLIIAA  II  EELL  SSEEUU  EENNTTOORRNN  
  

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa::  ““LLaa  BBiibblliiaa  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo””..  IInnttrroodduucccciióónn  aall  eessttuuddiioo  ddee  

llaa  BBiibblliiaa,,  vvooll..  11....  EEdd..  VVeerrbboo  DDiivviinnoo..  EEsstteellllaa  11999922..  

  

  

00..  IInnttrroodduucccciióó  

  

CCaall  tteenniirr  eenn  ccoommppttee,,  aabbaannss  ddee  qquuaallsseevvooll  aapprrooxxiimmaacciióó  aa  llaa  BBííbblliiaa  ddee  ccoonncceepptteess  ii//oo  eessttuuddiiss  ssoobbrree  

lleess  qqüüeessttiioonnss  sseeggüüeennttss::  

  

  LLaa  ggeeooggrraaffiiaa  bbííbblliiccaa::  

  

  LLaa  ggeeooggrraaffiiaa  ffííssiiccaa  

  LLaa  ggeeoollooggiiaa  

  LLaa  ggeeooggrraaffiiaa  ppoollííttiiccaa  aaccttuuaall  

  LLaa  ggeeooggrraaffiiaa  hhiissttòòrriiccaa  bbííbblliiccaa  ddee  ll’’AAnnttiicc  ii  NNoouu  TTeessttaammeenntt  

  

  LL’’aarrqquueeoollooggiiaa  bbííbblliiccaa::  

  

  NNoocciioonnss  ggeenneerraallss  

  EEll  mmèèttooddee  aarrqquueeoollòòggiicc  

  PPeerrííooddeess  aarrqquueeoollòòggiiccss  

  TTrroobbaalllleess  aarrqquueeoollòòggiiqquueess  

  

  LLaa  hhiissttòòrriiaa  ii  iinnssttiittuucciioonnss  ddeell  ppoobbllee  bbííbblliicc::  

  

  FFoonnss  ii  mmeettooddoollooggiiaa  

  DDeess  ddeellss  oorrííggeennss  ffiinnss  AAlleexxaannddrree  eell  GGrraann  

  DDeess  dd’’AAlleexxaannddrree  eell  GGrraann  ffiinnss  aa  llaa  sseeggoonnaa  rreevvoollttaa  jjuueevvaa  

  

  LLaa  iinntteerrpprreettaacciióó  bbííbblliiccaa::    

  

  HHiissttòòrriiaa  ii  ddiiffeerreennttss  mmèèttooddeess  dd’’iinntteerrpprreettaacciióó..    

  EEll  mmèèttooddee  cciieennttííffiicc..  

  BBííbblliiaa  ii  lliitteerraattuurraa  

  EEllss  ggèènneerreess  ii  ffoorrmmeess  lliitteerrààrriieess  ddee  llaa  BBííbblliiaa  

  

  EEll  tteexxtt  ddee  llaa  BBííbblliiaa::    

  

  LLeess  lllleennggüüeess  ii  ll’’eessccrriippttuurraa  bbííbblliiqquueess  

  EEll  tteexxtt  bbííbblliicc  ii  llaa  ccrrííttiiccaa  tteexxttuuaall::  hhiissttòòrriiaa  ddee  llaa  rreeddaacccciióó  oo  ffoorrmmaacciióó  ddee  ll’’AAnnttiicc  ii  ddeell  

NNoouu  TTeessttaammeenntt..  EErrrroorrss  ii  mmèèttooddeess..  

  

  LLeess  vveerrssiioonnss  ddee  llaa  BBííbblliiaa  

  

  

II  aammbb  ttoott  aaqquueesstt  aallllaauu  dd’’eessttuuddiiss,,  ppeerr  aallttrraa  bbaannddaa  ssuuffiicciieennttmmeenntt  ccoommpprroovvaattss  eenn  mmaannuuaallss  ii  oobbrreess  

eessppeecciiaalliittzzaaddeess,,  ddeeiixxaanntt  ddee  bbaannddaa  ll’’AAnnttiicc  TTeessttaammeenntt,,  eennddiinnsseemm--nnooss  eenn  eell  NNoouu  TTeessttaammeenntt..  

  

  

EEll  NNoouu  TTeessttaammeenntt  ffuurrggaa  lleess  sseevveess  aarrrreellss  eenn  eell  sseeggllee  II  dd..CC..  qquuee  ddeennoommiinneemm  eerraa  ccrriissttiiaannaa..  UUnn  

sseeggllee  ddee  pprroouu  ccaannvviiss  ii  pprrooffuunnddeess  ttrraannssffoorrmmaacciioonnss..  II  ééss  qquuee  llaa  pprreeddiiccaacciióó  ccrriissttiiaannaa  nnoo  nnoommééss  

ccaall    ccoonntteemmppllaarr--llaa  ddiinnss  ddeell  mmaarrcc  oo  ffrroonntteerreess  jjuueevveess,,  ssiinnóó  qquuee  mmoolltt  aavviiaatt  aarrrriibbaa  ttaammbbéé  aall  

mmóónn  ppaaggàà,,  ffiinnss  aall  ppuunntt  qquuee  eellss  FFeettss  ddeellss  AAppòòssttoollss  ppooddeemm  lllleeggiirr--llooss  ccoomm  uunn  vviiaattggee  

pprrooggrraammààttiicc  ddee  JJeerruussaalleemm  aa  RRoommaa  eenn  qquuèè  hhii  ttrroobbeemm  ffiillòòssooffss,,  mmaaggss,,  eennddeevviinnss  ii  eellss  ddééuuss  

ddeell  ppaanntteeóó  ggrreeccoo--rroommàà..  
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AAmmbb  llaa  ffiinnaalliittaatt  dd’’oorrddeennaarr  eellss  aassppeecctteess  mmééss  ssiiggnniiffiiccaattiiuuss  dd’’aaqquueellll  ““hhuummuuss””  qquuee  ddee  bbeenn  

sseegguurr  hhaa  aalliimmeennttaatt,,  ddiirreeccttee  oo  iinnddiirreeccttaammeenntt,,  ll’’eessccrriippttuurraa  qquuee  eess  ttrroobbaa  eenn  eell  NNoouu  TTeessttaammeenntt,,  ccaall  

qquuee  eessmmeenntteemm  ii  ttiinngguueemm  eenn  ccoommppttee  eell  ccoonnttiinngguutt  eessttrruuccttuurraatt  ddee  lleess  vveessssaannttss  sseeggüüeennttss::  

  

  

11..  EEll  ccoonntteexxtt  oo  eennttoorrnn  jjuueeuu  

  

11..11..  EEll  jjuuddaaiissmmee  ppaalleessttíí  aabbaannss  ddee  llaa  ddeessttrruucccciióó  ddeell  tteemmppllee  dd’’aaccoorrdd  aammbb  eell  ccoonnttiinngguutt  ddee::  

  

11..11..11..  LLaa  ddiissttiinncciióó  ddee  qquuaattrree  sseecctteess  mmaajjoorrss::  

  

  EEllss  ffaarriisseeuuss  

  EEllss  ssaadduucceeuuss  

  EEllss  eesssseenniiss  

  EEllss  zzeellootteess  

  

11..11..22..  AAllttrreess  ggrruuppss  ddee  mmeennoorr  iimmppoorrttàànncciiaa::  

  

  EEllss  ssiiccaarriiss  

  EEllss  hheerrooddiiaannss  

  

11..11..33..  LLeess  ddiivveerrsseess  ccrreeeenncceess  eexxiisstteennttss::  

  

  EEll  mmeessssiiaanniissmmee  

  LL’’eessccaattoollooggiiaa  

  LL’’aannggeelloollooggiiaa  ii  llaa  ddiimmoonniioollooggiiaa  

  

11..11..44..  LLeess  mmoolltteess  pprrààccttiiqquueess  rreelliiggiioosseess  ddee  ll’’èèppooccaa::  

  

  EEll  tteemmppllee  

  EEll  ccuullttee  

  LLeess  ffeesstteess  

  

11..22..  EEll  jjuuddaaiissmmee  ppaalleessttíí  ddeesspprrééss  ddee  llaa  ddeessttrruucccciióó  ddeell  tteemmppllee::    

  

11..22..11..  LLaa  lllleeii  oorraall  

11..22..22..  EEllss  rraabbiinnss  

11..22..33..  LLaa  ssiinnaaggooggaa  

11..22..44..  EEll  ttrriibbuunnaall  rraabbíínniicc  oo  ““bbeett  ddiinn””  

11..22..55..  LL’’eessccoollaa  rraabbíínniiccaa::  hhaallaakkàà’’ss,,  aaggggaaddàà’’ss,,  mmiiddrrààss......    

  

11..33..  EEll  jjuuddaaiissmmee  ddee  llaa  ddiiààssppoorraa::  

  

11..33..11..  LLaa  sseevvaa  oorrggaanniittzzaacciióó  ii  ssiittuuaacciióó  jjuurrííddiiccaa  

11..33..22..  LLaa  lllliibbeerrttaatt  rreelliiggiioossaa  ii  eellss  sseeuuss  pprriivviilleeggiiss  

11..33..33..  EEll  pprrooccééss  dd’’hheell··lleenniittzzaacciióó,,  ll’’aappoollooggèèttiiccaa  ii  eell  pprroosseelliittiissmmee  

11..33..44..  LLeess  rreellaacciioonnss  aammbb  eell  jjuuddaaiissmmee  ppaalleessttíí  

  

11..44..  EEllss  ssaammaarriittaannss  

  

  

22..  EEll  ccoonntteexxtt  oo  eennttoorrnn  ppaaggàà  

  

LLeess  aarrrreellss  ccrriissttiiaanneess  ppeenneettrreenn  llaa  tteerrrraa  ddeell  jjuuddaaiissmmee,,  ppeerròò  ttoott  eell  sseeuu  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  eess  

mmaatteerriiaalliittzzaa  eenn  uunn  ccoonntteexxtt  ppaaggàà  ii,,  ppeerr  ttaanntt,,  eell  sseeuu  mmiissssaattggee  ss’’eexxpprreessssaa  aammbb  uunn  lllleenngguuaattggee  ii  uunnss  

ssíímmbboollss  eenn  qquuèè  eellss  eelleemmeennttss  pprroovviinneennttss  ddee  lleess  rreelliiggiioonnss  ppaaggaanneess  aalltteerrnneenn  ii  eess  bbaarrrreeggeenn  aammbb  eell  

lllleenngguuaattggee  ii  eellss  ssíímmbboollss  jjuueeuuss..    
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AAiixxíí,,  ddoonnccss,,  ééss  iimmppoorrttaanntt  ccoonnèèiixxeerr  aallgguunneess  vveessssaannttss  ddee  llaa  rreelliiggiióó  ggrreeccoo--rroommaannaa,,  ttaann  ppooppuullaarr  

ccoomm  ssiinnccrreettiissttaa,,  ttoottaa  mmeennaa  dd’’aassssoocciiaacciioonnss  rreelliiggiioosseess  aaccttuuaallss  ii  ddee  ffoorraa  ddee  lleess  ffrroonntteerreess  ii  eell  ccuullttee  aa  

ll’’eemmppeerraaddoorr..  TTrraacctteemm--hhoo  ssiinnttèèttiiccaammeenntt::  

  

22..11..  SSoobbrree  lleess  aarrrreellss  ddee  llaa  rreelliiggiioossiittaatt  hheell··lleennííssttiiccaa  ttaarrddaannaa  

  
22..11..11..  EEll  ccuullttee  aa  EEssccuullaappii  ((442200  aa..  CC..)),,  eell  ddééuu  ddee  lleess  ccuurraacciioonnss  ii  llaa  ccrreeeennççaa  eenn  llaa  ssaallvvaacciióó  

iinnddiivviidduuaall..  

  

22..11..22..  LLaa  ccrreeeennççaa  eenn  llaa  ddeeeessssaa  FFoorrttuunnaa,,  qquuee  ttoott  hhoo  ttrraannssffoorrmmaa..  

  
22..22..33..  EEllss  oorraacclleess  ii  ii  llaa  rreeffeerrèènncciiaa  aa  lleess  rreelliiggiioonnss  mmiissttèèrriiqquueess  oorriieennttaallss..  

  

22..22..  LLaa  ppiieettaatt  //  ccrreeeennççaa  ppooppuullaarr  

  

22..22..11..  LLaa  ffaasscciinnaacciióó  ppeerr  lleess  ffoorrcceess  oobbssccuurreess  qquuee  rreeggeeiixxeenn  eell  ddeessttíí  ddee  ll’’uunniivveerrss  ddaavvaanntt  ddee  lleess  

ffoorrcceess  ddee  llaa  nnaattuurraa  ii  lleess  ddeell  mmóónn  ssuubbtteerrrraannii  qquuee  ss’’iimmppoosseenn  aa  ll’’hhoommee  ddaavvaanntt  lleess  ffoorrcceess  ddee  

ddeessttrruucccciióó  ii  ddee  mmoorrtt..  

  

22..22..22..  LLaa  ppiieettaatt  ppooppuullaarr  oorriieennttaaddaa  aa  ddee  ccrreeeenncceess  ii  pprrààccttiiqquueess  qquuee  pprreetteenneenn  ccoonnttrroollaarr  lleess  

ffoorrcceess  ooccuulltteess  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  ll’’hhoommee::  

  

  LLaa  pprreessèènncciiaa  ddee  ddééuuss  ssaallvvaaddoorrss  ii  ttaauummaattuurrggss..  

  EEll  tteemmppllee  dd’’EEppiiddaauurree,,  ddeeddiiccaatt  aa  EEssccuullaappii,,  ffaammóóss  ppeerr  lleess      ccuurraacciioonnss..  

  LLaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  ll’’aaiigguuaa  mmiirraaccuulloossaa  ii  lleess  sseerrppss  ssaaggrraaddeess..  

  TTaammbbéé  ss’’aannoommeenneenn  eellss  ddééuuss  ssaallvvaaddoorrss  IIssiiss  ii  SSeerraappiiss..  

  

22..22..33..  LLaa  mmààggiiaa  

  

  LLaa  iinnttrroodduucccciióó  eenn  eell  ss..  IIII  dd..CC..  ddee  llaa  mmààggiiaa  aassiirroo--bbaabbiillòònniiccaa..  

  HHii  hhaa  lliitteerraattuurraa  ddee  lleess  pprrooppiieettaattss  ddee  ccoosseess  //  aanniimmaallss  qquuee  uuttiilliittzzaa  eell  mmaagg..  

  

22..22..44..  LL’’aassttrroollooggiiaa  

  

  LLaa  cciieennttííffiiccaa  qquuee  ssuuppoossaa  lleess  mmaatteemmààttiiqquueess  ii  ll’’aassttrroonnoommiiaa..  

  LLaa  ppooppuullaarr  qquuee  iinnfflluueeiixx  eenn  ll’’eessffeerraa  rreelliiggiioossaa..  

  

22..22..55..  LL’’eennddeevviinnaacciióó  

  

  LLaa  qquuee  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  ii  eess  ffoonnaammeennttaa  eenn  ll’’oobbsseerrvvaacciióó  nnaattuurraall..  

  AAqquueellllaa  qquuee  pprroovvéé  ddee  ll’’èèxxttaassiiss  dd’’uunnaa  rreevveellaacciióó  ddiivviinnaa..    

  

22..33..  EEll  ccuullttee  iimmppeerriiaall  

  

22..33..11..  RReessuullttaa  sseerr  uunn  eelleemmeenntt  uunniiffiiccaaddoorr  bbaassaatt  eenn  eell  ccuullttee  ggrreecc  ccaapp  aa  ll’’hheerrooii..  

  
22..33..22..  DDeess  dd’’AAlleexxaannddrree  eell  GGrraann  ll’’hheerrooii  eess  ddiivviinniittzzaa  aa  ll’’ÀÀssiiaa  MMeennoorr  ii  GGrrèècciiaa..  

  

22..33..33..  LLaa  ddiivviinniittzzaacciióó  ssuuppoossaa  ttrreess  eeppíítteettss::  ssaallvvaaddoorr  ((ssootteerr)),,  bbeenneeffaaccttoorr  ((eeuueerrggeetteess))  ii  

mmaanniiffeessttaacciióó  ((eeppiiffaanneess))..  

  

  RRoommaa  rreeccuullll  eell  ccuullttee  iimmppeerriiaall  ccoomm  aa  ssíímmbbooll  ddee  llaa  uunniittaatt  ddee  ll’’EEssttaatt..  

  

22..44..  LLeess  rreelliiggiioonnss  mmiissttèèrriiqquueess  ii  lleess  sseevveess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  

  

22..44..11..  TTootteess  lleess  rreelliiggiioonnss  mmiissttèèrriiqquueess  tteenneenn  llaa  mmaatteeiixxaa  ffiinnaalliittaatt::  oobbtteenniirr  uunnaa  uunniióó  eennttrree  

ll’’hhoommee  ii  llaa  ddiivviinniittaatt..  

  

22..44..22..  LL’’eessmmeennttaaddaa  uunniióó  aappoorrttaa  aa  ll’’hhoommee  llaa  ssaallvvaacciióó  ((ssootteerriiaa))  ddaavvaanntt  ddee  lleess  ffoorrcceess  ddeell  ccaaooss  

ii  llaa  mmoorrtt  eenn  eell  ccoonntteexxtt  ddeell  cciiccllee  aannuuaall  ddee  llaa  rreennoovvaacciióó  ddeellss  ccuulltteess  aaggrraarriiss..  
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22..44..33..  LLaa  ssaallvvaacciióó  ss’’aaddqquuiirreeiixx  mmiittjjaannççaanntt  uunn  rriittuuss  dd’’iinniicciiaacciióó  qquuee  ppeerrmmeett  aa  ll’’iinniicciiaatt  llaa  

ccoommuunniióó  aammbb  llaa  ddeeïïttaatt  ii  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  eellss  sseeccrreettss  ddeell  mmiisstteerrii..  

  

22..44..44..  EEll  ccuullttee  ccoonnssiisstteeiixx  eenn  llaa  rreepprreesseennttaacciióó  ddeell  mmiittee  ddeell  ttrriioommff  ddeell  ddééuu  ssoobbrree  eellss  eenneemmiiccss  

oo  llaa  mmoorrtt..  

  

22..44..55..  MMaallggrraatt  eellss  eelleemmeennttss  ccoommuunnss  ddee  lleess  rreelliiggiioonnss  mmiissttèèrriiqquueess,,  aammbb  oorrííggeennss  mmoolltt  

ddiivveerrssooss  ii  ddeesseennvvoolluuppaaddeess  eenn  ddiiffeerreennttss  èèppooqquueess,,  ccaaddaassccuunnaa  ddee  lleess  qquuaallss  ccoonnsseerrvvaa  llaa  

sseevvaa  iinnddiivviidduuaalliittaatt  ii  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  pprròòppiieess..  

  
22..55..  DDeessccrriippcciióó  ddee  lleess  rreelliiggiioonnss  mmiissttèèrriiqquueess  mmééss  iimmppoorrttaannttss  

  

22..55..11..  EEllss  mmiisstteerriiss  eelleeuussiinnss::  

  

  EEss  ttrraaccttaa  ddee  llaa  rreelliiggiióó  mmiissttèèrriiccaa  mmééss  aannttiiggaa,,  dd’’oorriiggeenn  pprree--ggrreecc  ii  qquuee  eess  pprraaccttiiccaa  ffiinnss  aa  

llaa  ddeessttrruucccciióó  ddeell  ssaannttuuaarrii  dd’’EEuulleessiiss  eeffeeccttuuaaddaa  ppeerr  AAllaarriicc  aall  ffiinnaall  ddeell  ss..  IIVV  dd..CC..  
  EEll  sseeuu  mmiittee  cceennttrraall  rreessttaa  ccoonnssttiittuuïïtt  ppeerr  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  DDeemmèètteerr::  llaa  ffiillllaa  ddee  llaa  ddeeeessssaa  

ddee  llaa  tteerrrraa,,  PPeerrssèèffoonnaa  oo  KKoorree,,  ffoouu  sseeggrreessttaaddaa  ppeerr  HHaaddeess,,  ddééuu  ddee  ll’’aallttrraa  vviiddaa..  LLaa  ddeeeessssaa  

ddee  llaa  tteerrrraa  bbuussccaa  llaa  sseevvaa  ffiillllaa  aammbb  ddeesseessppeerraacciióó  ii  aattuurraa  eell  ccrreeiixxeemmeenntt  ddee  ttoottaa  llaa  

vveeggeettaacciióó  ffiinnss  qquuee  ZZeeuuss  ppeerrmmeett  rreettrroobbaarr--llaa..  

  CCoomm  aa  ssiiggnnee  ddee  rreeccoonncciilliiaacciióó  aammbb  eellss  ddééuuss  ii  eellss  hhoommeess  DDeemmèètteerr  ffaa  qquuee  llaa  vveeggeettaacciióó  

ddee  llaa  nnaattuurraalleessaa  mmoorrttaa  ccrreeiixxii  ii  rreevviissccoollii  nnoovvaammeenntt..  

  MMiittjjaannççaanntt  uunnss  rriittuuaallss  pprrooppiiss,,  ll’’iinniicciiaatt  eenn  aaqquueessttaa  rreelliiggiióó  mmiissttèèrriiccaa  aaddqquuiirreeiixx  llaa  cceerrtteessaa  

qquuee,,  mmaallggrraatt  llaa  mmoorrtt,,  llii  eessttàà  rreesseerrvvaatt  uunn  nnoouu  nnaaiixxeemmeenntt  ggrrààcciieess  aa  ll’’aaddooppcciióó  ddee  llaa  

ddeeeessssaa  mmaarree..  

  

22..55..22..  EEllss  mmiisstteerriiss  ddiioonniissííaaccss::  

  
EEll  ccuullttee  aa  DDiioonnííss,,  dd’’oorriiggeenn  ttrraaccii,,  ttiinngguuéé  uunn  aacccceennttuuaatt  ccaarrààcctteerr  mmiissssiioonneerr  ii,,  aa  ppaarrttiirr  ddeell  sseeggllee  VV  aa..  

dd  CC..  SS’’oorrggaanniittzzàà  ccoomm  aa  rreelliiggiióó  mmiissttèèrriiccaa..  

  

  EEll  sseeuu  mmiittee  pprriinncciippaall  ffoouu  pprreesseennttaatt  ddee  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess::  

  
  DDiioonnííss  eerraa  ffrruuiitt  ddee  llaa  uunniióó  ddee  ZZeeuuss  aammbb  SSeelleennee::  eell  ddééuu    ssuupprreemm  eell  ssaallvvaa    ddeell  

vveennttrree  ddee  llaa  sseevvaa  mmaarree,,  qquuaann  uunn  llllaammppeecc  ddee  llaa  ccòòlleerraa  ddiivviinnaa  llaa  ddeessttrruueeiixx,,  ii  

ll’’iimmppllaannttaa  eenn  llaa  sseevvaa  pprròòppiiaa  ccuuiixxaa..  DD’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa,,  DDiioonnííss  vvaa  sseerr  ttiinngguutt  ccoomm  

““eell  nnaassccuutt  ppeerr  sseeggoonnaa  vveeggaaddaa””..  

  HHeerrmmeess  ttrraannssppoorrttaa  aa  DDiioonnííss  aa  llaa  bbaallmmaa  ddee  lleess  NNiinnffeess,,  eennttrree  lleess  qquuaallss  aanniirràà  

ccrreeiixxeenntt..  EEll  mmiittee  ddeessccrriiuu  llaa  sseevvaa  ppeerrsseeccuucciióó  ii  mmoorrtt,,  ddeegguuddaa  aallss  TTiittaannss,,  ooffeerriinntt  

ddiivveerrsseess  vveerrssiioonnss  ssoobbrree  llaa  sseevvaa  rreessuurrrreecccciióó..  

  PPrreecciissaammeenntt,,  eell  ddééuu  qquuee  mmoorr  ii  rreessssuusscciittaa  ééss  ccoonnssiiddeerraatt  ccoomm  eell  ddééuu  qquuee  

rreenneeiixx  aa  llaa  vviiddaa..  

  EEllss  ssíímmbboollss  ddee  DDiioonnííss  ssóónn  llaa  bbrraannccaa  ddee  cceepp,,  eell  bboocc  oo  ccaabbrróó,,  uunnaa  ppaanneerraa  ddee  

ffiigguueess  ii  uunn  ppeenniiss  hhuummàà..  

  EEll  rriittuuss  ddee  llaa  iinniicciiaacciióó  ddiioonniissííaaccaa  eennss  aarrrriibbaa  nnoommééss  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ppiinnttuurraa  ii  

ccoommpprrèènn::  eell  ddeessddeejjuunnii  ii  ll’’aabbssttiinnèènncciiaa  sseexxuuaall,,  llaa  iinnssttrruucccciióó,,  eell  llaavvaattoorrii  rriittuuaall,,  

ll’’eennttrraaddaa  aall  ssaannttuuaarrii  ii  eell  jjuurraammeenntt  sseeccrreett..  

  EEllss  iinniicciiaatt  cceelleebbrraavveenn  eell  ccuullttee  ddiioonniissííaacc  vvààrriieess  vveeggaaddeess  aa  ll’’aannyy..  EEllss  hhoommeess  

ddiissffrreessssaattss  ddee  ssààttiirrss  oo  ssiilleennss  ii  lleess  ddoonneess  ddee  mmèènnaaddeess  eess  ddiirriiggiieenn  eenn  pprroocceessssóó  

nnooccttuurrnnaa,,  aammbb  llaa  lllluumm  ddee  ttoorrxxeess,,  ffiinnss  uunn  lllloocc  aappaarrttaatt,,  oonn  ddaannssaavveenn  ffiinnss  

aaccoonnsseegguuiirr  ll’’èèxxttaassii,,  ttoott  eessppeecceejjaanntt  uunn  aanniimmaall  qquuee  mmeennjjaavveenn  ccrruu,,  aammbb  llaa  

ccrreeeennççaa  dd’’uunniirr--ssee  aall  ddééuu  ii  ddee  rreennoovveellllaarr,,  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa,,  llaa  mmoorrtt  ddee  

DDiioonnííss..      

  

22..55..33..  EEllss  mmiisstteerriiss  òòrrffiiccss::  

  
  EEllss  mmiisstteerriiss  òòrrffiiccss  ccoonnssttiittuueeiixxeenn  uunnaa  mmooddiiffiiccaacciióó  oo  vvaarriiaanntt  ddeellss  mmiisstteerriiss  ddiioonniissííaaccss,,  

eennccaarraa  qquuee  sseennssee  eell  sseeuu  ccaarrààcctteerr  oorrggiiààssttiicc,,  rreesstteenn  ttrraannssffoorrmmaattss  eenn  uunnaa  ddooccttrriinnaa  ddee  

ppuurriiffiiccaacciióó..  
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  AAqquueessttaa  ddooccttrriinnaa  eess  rreemmuunnttaa  aall  mmííttiicc  OOrrffeeuu  qquuee  aammbb  llaa  sseevvaa  mmúússiiccaa  eennccaannttàà  llaa  pprròòppiiaa  

nnaattuurraa  ii,,  ffiinnss  ii  ttoott,,  aall  ddééuu  ddeellss  mmoorrttss,,  ttoott  ii  qquuee  ffoouu  ddeevvoorraatt  ppeerr  lleess  mmèènnaaddeess  

  LLaa  ddooccttrriinnaa,,  qquuee  aammééss  dd’’aappaarrèèiixxeerr  DDiioonnííss  ccoomm  llaa  ddee  uunn  ddééuu  qquuee  ssaallvvaa,,  eess  pprreesseennttaa  

ccoomm  ll’’eennccaarrnnaacciióó  ddee  llaa  lllluuiittaa  eennttrree  eell  bbéé  ii  eell  mmaall,,  tteennddeenntt  aa  lllliiuurraarr  aa  OOrrffeeuu  ddeell  ppooddeerr  

ddeellss  TTiittaannss,,  ttoott  ffoommeennttaanntt--ssee  eellss  eelleemmeennttss  ddiioonniissííaaccss..        

  
22..55..44..  EEllss  mmiisstteerriiss  ddee  CCiibbeelleess::  

  

  UUnn  ddeellss  mmiisstteerriiss  dd’’oorriiggeenn  ffrriiggii  mmééss  iimmppoorrttaanntt  ééss  eell  ddee  CCiibbeellss  ii  AAttiiss..  LLaa  cceennttrraalliittaatt  ddeell  

mmiittee  eell  ccoonnssttiittuueeiixx  ll’’aammoorr  ddee  llaa  ddeeeessssaa  CCiibbeellss  ccaapp  aall  ppaassttoorr  ffrriiggii  AAttiiss..  

  DDaavvaanntt  ddee  llaa  iinnffiiddeelliittaatt  dd’’AAttiiss,,  CCiibbeellss  ll’’eemmbbooggeeiixx,,  ii  aa  ccaauussaa  ddee  llaa  sseevvaa  bbooggeerriiaa  aaqquueesstt  eess  
ccaassttrraa  mmoorriinntt  eenn  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa..  LLllaavvoorrss,,  CCiibbeellss,,  ddeessoollaaddaa,,  ppeerr  rreeccuuppeerraarr  AAttiiss  ddee  llaa  

mmoorrtt  eell  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  uunn  ppii  --sseeggoonnss  uunneess  vveerrssiioonnss  ii,,  sseeggoonnss  aallttrreess--  eell  rreessssuusscciittaa..  

  NNoo  eess  ccoonneeiixxeenn  eellss  ddeettaallllss  ddeellss  rriittuu  dd’’iinniicciiaacciióó,,  ppeerròò  ssíí  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuèè  eell  sseeuu  

ffeessttiivvaall  eerraa  cceelleebbrraatt  aa  llaa  RRoommaa  ddeell  ss..  II  dd..  ddee  CC..  

  DDiiffeerreenntt  ddeell  rriittuu  dd’’iinniicciiaacciióó,,  ppeerròò  ccaarraacctteerrííssttiiccss  ddeellss  mmiisstteerriiss  ddee  CCiibbeellss  eerraa  eell  ddeennoommiinnaatt  

““ttaauurroobboolliiuumm””,,  uunnaa  eessppèècciiaa  ddee  bbaappttiissmmee  ddee  ssaanngg..  LL’’iinniicciiaatt  bbaaiixxaavvaa  aa  uunn  ffoossssaatt  ccoobbeerrtt  

ppeerr  uunnss  ttaauulloonnss,,  oonn  ssee  ssaaccrriiffiiccaavvaa  uunn  ttoorroo,,  llaa  ssaanngg  ddeell  qquuaall  qquueeiiaa  ssoobbrree  llaa  ccaarraa  ii  llaa  

rroobbaa  dd’’aaqquueellll......  

  EEll  ttoorroo  rreepprreesseennttaavvaa  AAttiiss  ii  ddee  llaa  sseevvaa  mmoorrtt  ll’’iinniicciiaatt  eenn  rreebbiiaa  llaa  vviiddaa..  

        

22..55..55..  EEllss  mmiisstteerriiss  dd’’IIssiiss  ii  ddee  SSeerraappiiss::  

  
  AAqquueesstt  ccuullttee  ffoouu  iinnttrroodduuïïtt  ppeerr  TToolloommeeuu  II  eenn  uunn  iinntteenntt  ddee  ffuussiioonnaarr  llaa  rreelliiggiióó  eeggiippcciiaa  

aammbb  llaa  ggrreeggaa  ii  eell  nnoomm  ddee  SSeerraappiiss  rreefflleecctteeiixx  eell  ddeellss  aannttiiccss  ddééuuss  eeggiippcciiss  OOssiirriiss--AAppiiss..  

  EEll  mmiittee  cceennttrraall  eell  ccoonnssttiittuueeiixx  llaa  mmoorrtt  dd’’OOssiirriiss,,  eell  ggeerrmmàà--eessppòòss  dd’’IIssiiss  qquuee  vvaa  sseerr  mmoorrtt  ppeell  

sseeuu  ggeerrmmàà--eessppòòss  SSeetthh  oo  TTiiffoonn  eenn  lllleennççaarr--lloo  aall  NNiill..  IIssiiss  bbuussccaa  eell  ccooss  dd’’OOssiirriiss  eell  ttrroobbaa  aa  

BBiibbllooss  ii  eell  ppoorrttaa  aa  EEggiippttee..  PPeerròò  SSeetthh  eessmmiiccoollaa  eell  ccaaddààvveerr  eenn  ccaarrttoorrzzee  ttrroossssooss  ttoott  

eessccaammppaanntt--llooss..  AArraa  bbéé,,  IIssiiss  bbuussccaa  eellss  ttrroossssooss  ii  rreeffàà  eell  ccooss  dd’’OOssiirriiss  ppeerrqquuèè  aaiixxíí  

ppuugguuii  vviiuurree  nnoovvaammeenntt  ccoomm  aa  jjuuttggee  ddeellss  mmoorrttss..  

  EEll  ccuullttee  ppúúbblliicc  ccoonnssiissttiiaa  eenn  ddooss  ffeesstteess  aannuuaallss::  ttaarrddoorr  ii  pprriimmaavveerraa..    

  

  AA  llaa  ttaarrddoorr  eess    ccoommmmeemmoorraavvaa  llaa  rreecceerrccaa  ddeell  ccooss  dd’’OOssiirriiss  ii  eell  ggooiigg  ddeell  

ddeessccoobbrriimmeenntt  ddeellss  sseeuu  ccaaddààvveerr  mmiittjjaannççaanntt  IIssiiss..  

  AA  llaa  pprriimmaavveerraa  ssee  cceelleebbrraavvaa  llaa  ccoonnttiinnuuaacciióó  ddee  llaa  nnaavveeggaacciióó,,  pprrootteeggiiddaa  ppeerr  IIssiiss..  

  

  MMiittjjaannççaanntt  aaqquueesstt  ccuullttee  ll’’iinniicciiaatt  aassssoolleeiixx  llaa  ssaallvvaacciióó  ii  rreenneeiixx,,  ttrraannssffoorrmmaatt,,  ““ccoomm  eell  

mmaatteeiixx  ssooll””..  

            

22..55..66..  EEllss  mmiisstteerriiss  ddee  MMiittrraa::  

  

  OOrriiggiinnaallmmeenntt  MMiittrraa  eerraa  uunn  ddééuu  iirraanníí,,  ggeerrmmàà  dd’’AAhhuurraa  MMaazzddaa,,  eell  ccuullttee  ddeell  qquuaall  eess  

ddiissttiinnggiiaa  ppeerr  llaa  pprreessèènncciiaa  dd’’eelleemmeennttss  aassttrroollòòggiiccss  ii  eessccaattoollòòggiiccss  aa  BBaabbiillòònniiaa..  

AAqquueessttaa  rreelliiggiióó  ffoouu  iimmppllaannttaaddaa  ccoomm  aa  rreelliiggiióó  mmiissttèèrriiccaa  aa  ll’’ÀÀssiiaa  MMeennoorr..  DDeess  dd’’aallllíí,,  ppeell  

ssoollddaattss  rroommaannss,,  ffoouu  iimmppoorrttaaddaa  ii  ddiiffoossaa  ppeerr  ttoott  ll’’IImmppeerrii  RRoommàà..  DDiioocclleecciiàà  eelleevvaa  MMiittrraa  aa  

llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddee  ddééuu  ii  ll’’iiddeennttiiffiiccaa  aammbb  eell  ““SSooll  iinnvviiccttuuss””..  

  EEll  mmiittee  cceennttrraall  nnoommééss  eennss  ééss  ccoonneegguutt  mmiittjjaannççaanntt  llaa  iiccoonnooggrraaffiiaa  ii  eell  ccoonnssttiittuueeiixx  llaa  

ddeessccrriippcciióó  ddee  MMiittrraa,,  nnaassccuutt  dd’’uunnaa  rrooccaa  --ssíímmbbooll  ddee  ll’’uunniivveerrss--  aammbb  uunn  ggaanniivveett,,  uunnaa  ttoorrxxaa  

ii  uunn  ccaassqquueett  ffrriiggii..  EEll  sseeuu  pprriimmeerr  ccoommbbaatt  ffoouu  aammbb  uunn  ttoorroo  qquuee  vvaa  mmaattaarr,,  llaa  mmoorrtt  ddeell  

qquuaall  vvaa  eessddeevveenniirr  ccrreeaaddoorraa  ppeerrqquuèè  eenn  vvààrreenn  pprroocceeddiirr  ttoottss  eellss  aallttrreess  aanniimmaallss..  

  MMiittrraa  eess  ccoonnvveerrtteeiixx  eenn  eell  pprrootteeccttoorr  ddee  ll’’uunniivveerrss  ii  ddee  lleess  ppeerrssoonneess,,  ddeessttrruueeiixx  lleess  

ffoorrcceess  ddeell  mmaall  ii  ppoorrttaa  lleess  àànniimmeess  ddeellss  mmoorrttss  aa  lleess  eessffeerreess  cceelleesstteess..  DDeesspprrééss  ddee  

ccoommppaarrttiirr  eell  mmeennjjaarr  aammbb  eell  ddééuu  ssooll,,  mmaarrxxaa  aammbb  eellll  aammbb  uunn  ccaarrrroo..  

  LLaa  iinniicciiaacciióó,,  eexxcclluussiivvaa  nnoommééss  ppeerr  aallss  hhoommeess,,  ccoommeennççaa  aammbb  uunn  rriittuu  ddee  bbaatteeiigg  qquuee  iinncclloouu  

uunn  mmeennjjaarr  ssaaggrraatt  ddee  ppaa  ii  aaiigguuaa,,  bbaarrrreejjaaddaa  aammbb  mmeell  ii  vvii,,  qquuee  rreeccoorrddaa  llaa  mmeennjjaa  qquuee  

MMiittrraa  hhaavviiaa  ccoommppaarrttiitt  aammbb  eell  ddééuu  ssooll..  

  TTaammbbéé  eess  pprraaccttiiccaavvaa  eell  ““ttaauurroobboolliiuumm””..  HHii  hhaavviiaa  sseett  ggrraauuss  dd’’iinniicciiaacciióó,,  uunn  ccaammíí  

pprrooggrreessssiiuu,,  aa  ttrraavvééss  ddeellss  qquuaallss  ss’’aannttiicciippaavvaa  eenn  vviiddaa  eell  vviiaattggee  ddee  ll’’àànniimmaa  ppeerr  lleess  sseett  

eessffeerreess  cceelleesstteess  ffiinnss  aa  llaa  ccoonnsseeccuucciióó  ddee  llaa  ffeelliicciittaatt  ddeeffiinniittiivvaa..  
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22..66..  EEll  ggnnoossttiicciissmmee  

  

  LLeess  rreelliiggiioonnss  mmiissttèèrriiqquueess  pprroommeettiieenn  llaa  ssaallvvaacciióó  mmiittjjaannççaanntt  uunn  rriittuu  dd’’iinniicciiaacciióó..  

LL’’ggnnoossii  pprreettéénn  ttaammbbéé  llaa  ssaallvvaacciióó,,  ppeerròò  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  vviiaa  ddeell  ccoonneeiixxeemmeenntt..  

  LL’’oorriiggeenn  ddeell  ccoorrrreenntt  ggnnòòssttiicc  ééss  pprreeccrriissttiiàà,,  eesssseenntt  mmoolltt  ddiiffíícciill  eessttaabblliirr--nnee  eellss  eelleemmeennttss  

pprroovviinneennttss  ddee  ccaaddaa  ffoonntt..  
  EEss  ppooddeenn  aasssseennyyaallaarr  eellss  eelleemmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiuuss  oo  iiddeeeess  cceennttrraallss  ddee  ll’’ggnnoossiiss::  

  

  UUnnaa  ccoonncceeppcciióó  ddee  llaa  ddiivviinniittaatt  ccoommpplleettaammeenntt  ttrraasscceennddeenntt  aammbb  

ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  sseemmpprree  ppoossiittiivveess  ii  mmaaii  rreess  ddee  nneeggaattiiuu..  

  AAqquueessttaa  ddiivviinniittaatt  eessttàà  ffeettaa  dd’’uunnaa  ppoollaarriittaatt  mmaassccuulliinnaa--ffeemmeenniinnaa,,  uunniiffiiccaaddaa  eenn  

uunn  mmaattrriimmoonnii  ddiivvíí  qquuee  ddóónnaa  lllloocc  aa  uunn  ddééuu  ddeessccoonneegguutt,,  ppeerròò  ccoonnssttaannttmmeenntt  

eennggeennddrraaddoorr..  

    EEssddeevvéé  ffoonnaammeennttaall  eenn  eell  ppeennssaammeenntt  ggnnòòssttiicc  llaa  iiddeeaa  dduuaalliissttaa::  ttaanntt  eenn  llaa  

ccoonnttrraappoossiicciióó  lllluumm--tteenneebbrreess,,  ccoomm  eenn  llaa  ooppoossiicciióó  àànniimmaa--ccooss  oo  eessppeerriitt--

mmaattèèrriiaa..  

  EEll  ddééuu  ddeessccoonneegguutt,,  aaiixxíí  ccoomm  ll’’hhoommee  iinntteerriioorr,,  ppeerrttaannyy  aall  rreeggnnee  ddee  llaa  lllluumm..  

  EEll  ddeemmiiüürrgg,,  eellss  aarrccoonnss  ii  eell  mmóónn  aall  rreeggnnee  ddee  lleess  tteenneebbrreess..  

  

  RReessuullttaa  mmoolltt  iimmppoorrttaanntt  eenn  eell  ppeennssaammeenntt  ggnnóóssttiicc  llaa  iiddeeaa  cceennttrraall  qquuee  ll’’hhoommee  ffoorrmmaa  

ppaarrtt  ddee  llaa  ddiivviinniittaatt,,  ttoott  ii  qquuee  ppeerrdd  aaqquueessttaa  ccoonnddiicciióó,,  eennccaarraa  qquuee  llaa  iiddeeaa  ddee  llaa  

ssaallvvaacciióó  hhii  ééss  pprreesseenntt  mmiittjjaannççaanntt  uunn  ssaallvvaaddoorr  qquuee  ppoossssiibbiilliittaa  eell  rreettoorrnn  aa  llaa  ppààttrriiaa  

cceelleessttiiaall..  
  

  

UUNN  RREESSUUMMEENN  OOBBTTIINNGGUUTT  DD’’IINNTTEERRNNEETT  SSOOBBRREE  EELLSS  PPOOSSSSIIBBLLEESS  PPLLAAGGIISS  

MMIITTOOLLÒÒGGIICCSS  AA  LLAA  BBÍÍBBLLIIAA  
    

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa::  hhttttpp::////eess..ggeeoocciittiieess..ccoomm//ccuullttuurraaaarrccaaiiccaa  
  

11..  PPrreelliimmiinnaarreess  

  

CCaabbee  pprreegguunnttaarrssee  ccóómmoo  eell  aannuunncciioo  ddee  llaa  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  ddee  CCrriissttoo  ppuuddoo  tteenneerr  ééxxiittoo,,  

ccoommoo  ddeeffeennddiióó  PPaabblloo  ddee  TTaarrssoo,,  eenn  eell  mmuunnddoo  ddee  hhaabbllaa  ggrriieeggaa  yy  ssuu  ccuullttuurraa..  

  

LLooss  hhiissttoorriiaaddoorreess  nnooss  eexxpplliiccaann  qquuee  eell  mmuunnddoo  ggrriieeggoo  ((ttoommeemmooss  llaa  rreeffeerreenncciiaa  ddee  llooss  ssiiggllooss  II  aa..  yy  II  

dd..  ddee  CCrriissttoo))  eessttaabbaa  iinnuunnddaaddoo  ddee  ccuullttooss  rreelliiggiioossooss  oo  rreelliiggiioonneess  ddee  mmiisstteerriioo  qquuee  tteennííaann  uunn  

eelleemmeennttoo  eenn  ccoommúúnn::  llooss  mmiittooss  ssoobbrree  llaa  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  ddee  ddeeiiddaaddeess..    

  

MMuucchhaass  ddee  llaass  ddeeiiddaaddeess  ddee  llooss  ccuullttooss  ddee  AAttttiiss  yy  AAddoonniiss  ffuueerroonn  ccoonnssiiddeerraaddaass  ddiioosseess  qquuee  

mmoorrííaann  yy  rreennaaccííaann  yy  ccuuyyaa  uunniióónn  ccoonn  eellllooss  ssee  oobbtteennííaa  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  cceerreemmoonniiaa  ddee  iinniicciiaacciióónn  

qquuee,,  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  aasseegguurraabbaa  llaa  iinnmmoorrttaalliiddaadd..  EEll  mmiittoo  ddee  llaa  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  ddee  
DDiioonniissiioo  ffuuee  eexxtteennssaammeennttee  eenn  llaa  ccuullttuurraa  yy  rreelliiggiióónn  ddee  llaa  ééppooccaa  hheelleenniissttaa..  

  

EEll  ccrriissttiiaanniissmmoo,,  mmuuyy  pprroobbaabblleemmeennttee  yy  mmááss  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  rreelliiggiióónn  ddee  ssuu  ttiieemmppoo,,  ssee  aaddaappttóó  

aa  llaa  vvaarriieeddaadd  ddee  ccoorrrriieenntteess  ccuullttuurraalleess  yy  rreelliiggiioossaass,,  yy  ssee  aapprrooppiióó  ddee  nnuummeerroossooss  eelleemmeennttooss  

mmiittoollóóggiiccooss  yy  ssiinnccrreettiissttaass  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  sseerr  aacceeppttaaddaa..  EEnn  eell  mmoommeennttoo  ddeell  nnaacciimmiieennttoo  ddee  

CCrriissttoo,,  llaass  ccoonnddiicciioonneess  iiddeeoollóóggiiccaass,,  ddeennttrroo  ddeell  mmuunnddoo  mmeeddiitteerrrráánneeoo,,  aacceelleerraarroonn  llaa  mmeezzccllaa  ddee  

ttrraaddiicciioonneess  hheelleenniissttaass  yy  hheebbrraaiiccaass..  

    

DDeemméétteerr  yy  KKoorree,,  DDiioonniissiioo,,  llooss  ggrraannddeess  ddiioosseess  ddee  SSaammoottrraacciiaa,,  CCiibbeelleess  yy  AAttiiss,,  AAddoonniiss,,  IIssiiss  yy  

OOssiirriiss,,  eenn  ggeenneerraall,,  ssoonn  ddiioosseess  ssuuffrriieenntteess,,  ccoonnssiiddeerraaddooss  ffuueerrzzaass  vviivviieenntteess  ddee  uunnaa  nnaattuurraalleezzaa  

qquuee  ppeerriióóddiiccaammeennttee  ppeerreeccee  yy  vvuueellvvee  aa  rreevviivviirr..  EEnn  llooss  rriittuuaalleess  mmiissttéérriiccooss  ddoonnddee  eell  hhoommbbrree  

aallccaannzzaa  eell  mmiissmmoo  ddeessttiinnoo  ddeell  ddiiooss..  LLooss  ccrreeyyeenntteess  iinniicciiaaddooss  lllloorraann  yy  ssee  rreeggoocciijjaann,,  bbuussccaann  yy  

eennccuueennttrraann,,  mmuueerreenn  yy  vviivveenn  aall  iigguuaall  qquuee  ssuuss  ddiioosseess..  YY  eessttaa  uunniióónn  ccoonn  llooss  ddiioosseess  ssee  eeffeeccttúúaa  aa  

ttrraavvééss  ddee  aacccciioonneess  ssaaccrraammeennttaalleess  oo  rriittooss..  

  

  LLaa  lliittuurrggiiaa  ddeell  YYaassnnee  ffuuee  uunnaa  aannttiicciippaacciióónn  nnoottaabbllee  ddee  llaa  mmiissaa  ddeell  ccrriissttiiaanniissmmoo..  

  
  HHeerráácclleess,,  eell  ddiiooss  ggrriieeggoo,,  aa  ssuu  mmuueerrttee  aasscceennddiióó  aall  cciieelloo..  
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  EEll  nnoommbbrree  ddee  AAddoonniiss,,  ddee  oorriiggeenn  FFeenniicciioo,,  ssiiggnniiffiiccaa  SSeeññoorr..  EEll  pprrooppiioo  AAddoonniiss  ssee  iiddeennttiiffiiccaa  

ccoonn  eell  ddiiooss  bbaabbiillóónniiccoo  TTaammuuzz..  LLaass  ffiieessttaass  aannuuaalleess  llllaammaaddaass  AAddoonniiaass  ssee  oobbsseerrvvaabbaann  eenn  

BBiibbllooss  yy  eenn  oottrrooss  lluuggaarreess  ddee  GGrreecciiaa..  LLaa  iiddeeaa  cceennttrraall  eerraa  llaa  mmuueerrttee,,  rreessuurrrreecccciióónn  yy  lluuttoo  

ddee  AAddoonniiss..  

  
  AAttiiss  ((oottrroo  ddiiooss  ggrriieeggoo,,  hhiijjoo  ddee  ZZeeuuss))  eerraa  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  uunn  ddiiooss  vveeggeettaall  yy  eenn  ssuu  

aauuttoommuuttiillaacciióónn,,  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  rreepprreesseennttóó  qquuee  ssee  mmuueerree  eenn  iinnvviieerrnnoo  ppaarraa  

rreennaacceerr  ddee  nnuueevvoo  eenn  llaa  pprriimmaavveerraa..  

  

  EEll  hheecchhoo  eess  qquuee  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ccrriissttiiaannaa  ddee  llooss  ssaaccrraammeennttooss,,  eenn  eell  pprriimmeerr  ddííaa  ddee  llaa  
sseemmaannaa,,  eerraa  iinnccrreeííbblleemmeennttee  ppaarreecciiddaa  aa  llooss  ssaaccrraammeennttooss  ddee  MMiittrraa  ((uunn  ddiiooss  ddee  oorriiggeenn  

ppéérrssiiccoo  qquuee  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  rriivvaall  ddee  llaa  ccrriissttiiaannddaadd  eenn  eell  mmuunnddoo  rroommaannoo  ddeell  sseegguunnddoo  yy  

tteerrcceerr  ssiigglloo))  qquuee  JJuussttiinnoo  MMáárrttiirr,,  aa  mmeeddiiaaddooss  ddeell  sseegguunnddoo  ssiigglloo,,  aaccuussaa  aa  llaa  rreelliiggiióónn  ddeell  

mmiittrraaííssmmoo  ppoorr  ccooppiiaarr  llooss  rriittooss  ddee  llooss  ccrriissttiiaannooss..  PPeerroo  eell  hheecchhoo  eess  qquuee  eell  mmiittrraaííssmmoo  

eexxiissttííaa  ddeessddee  mmuucchhoo  aanntteess  qquuee  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo..  LLaa  iimmppuuttaacciióónn  ddee  JJuussttiinnoo  eess  ttaann  

rraazzoonnaabbllee  ccoommoo  llaa  ddee  llooss  ffuunnddaammeennttaalliissttaass  qquuee  ddiicceenn  qquuee  llooss  aannttiigguuooss  bbaabbiilloonniiooss  yy  

eeggiippcciiooss  ccooppiiaarroonn  ssuuss  mmiittooss  ddee  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  llooss  hheebbrreeooss..  

  

  LLooss  mmiittooss  ddee  llooss  ddiioosseess  qquuee  ttoommaann  ffoorrmmaa  hhuummaannaa,,  ssuuffrreenn,,  mmuueerreenn  yy  vvuueellvveenn  aa  vviivviirr  ssee  

eennccuueennttrraann  eenn  ttooddaass  llaass  rreelliiggiioonneess  ppaaggaannaass  aannttiigguuaass..  TTaammbbiiéénn  llooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  llaa  

rreelliiggiióónn  ddee  llooss  aazztteeccaass  cceennttrrooaammeerriiccaannooss,,  uunnaa  cciivviilliizzaacciióónn  qquuee  nnoo  tteennííaa  nniinnggúúnn  

ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  rreelliiggiióónn  ddeell  mmeeddiitteerrrráánneeoo  oo  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo::  QQuueettzzaallccóóaattll  ((eell  ddiiooss  

pprriinncciippaall  ddee  llooss  mmiittooss  aazztteeccaass))  eerraa  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn..    

  

22..  TTeessiiss  ddee  ppoossiibblleess  ppllaaggiiooss  lliitteerraarriiooss  eenn  eell  AAnnttiigguuoo  TTeessttaammeennttoo  

  

EEll  eessttuuddiioo  lliitteerraarriioo  hhaa  ddeemmoossttrraaddoo  aammpplliiaammeennttee  qquuee  uunnaa  ppaarrttee  mmuuyy  nnoottaabbllee  ddeell  AAnnttiigguuoo  

TTeessttaammeennttoo  ffuuee  ttoommaaddaa  oo  ppllaaggiiaaddaa  ddeell  mmuunnddoo  ddeell  AAnnttiigguuoo  CCeerrccaannoo  OOrriieennttee..  

  

LLaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddeell  AAnnttiigguuoo  TTeessttaammeennttoo  ffuuee  eessccrriittoo  ttaarrddííaammeennttee..  DDeessppuuééss  ddee  llaa  ccaauuttiivviiddaadd  ddee  

BBaabbiilloonniiaa..  LLooss  jjuuddííooss  eerraann  uunnaa  ppeeqquueeññaa  nnaacciióónn  ssiinn  uunnaa  ggrraann  cciivviilliizzaacciióónn,,  lliitteerraattuurraa  oo  hhiissttoorriiaa  

pprrooppiiaa..  PPeerroo  ppaarraa  ppeerrssoonniiffiiccaarr  ssuuss  ccrreeeenncciiaass  llooss  aauuttoorreess  ppllaaggiiaarroonn  llooss  mmiittooss  ddee  llaass  ggrraannddeess  

cciivviilliizzaacciioonneess  ddee  ssuu  ééppooccaa..  PPoorr  eejjeemmpplloo::  ppllaaggiiaarroonn  llooss  mmiittooss  ddee  llaa  CCrreeaacciióónn,,  llooss  ddeell  DDiilluuvviioo……  yy    
ttoommaarroonn  ddeell  mmiittoo  ddee  HHaammmmuurraabbii  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llaa  lleeyy,,  eell  ssaannttuuaarriioo  ccoonn  ddooss  rreeccáámmaarraass,,  llaa  

cciirrccuunncciissiióónn,,  llaass  lleeyyeess  ddiieettééttiiccaass,,  llaa  eexxppiiaacciióónn  ddeell  mmaacchhoo  ccaabbrrííoo..  CCooppiiaarroonn  iinncclluussoo  hhiissttoorriiaass  

ssoobbrree  uunn  rreecciiéénn  nnaacciiddoo  ((MMooiissééss))  rreessccaattaaddoo  ddeell  rrííoo  yy  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  JJoosséé  ((hhiijjoo  ddee  JJaaccoobb))..  

  

EEll  AAnnttiigguuoo  TTeessttaammeennttoo  eessttáá  rreeeessccrriittoo  yy  mmuucchhaass  ddee  llaass  hhiissttoorriiaass,,  ccoommoo  eell  ggrraann  ééxxooddoo  ddee  EEggiippttoo,,  

nnoo  ssee  aajjuussttaann  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  hhiissttóórriiccaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eennccaarrnnaann  uunnaa  ggrraann  eesscceennooggrraaffííaa  qquuee  ssee  hhaa  

mmaanntteenniiddoo  vviivvaa  dduurraannttee  ssiiggllooss,,  iinncclluussoo  eenn  eell  mmuunnddoo  oocccciiddeennttaall..  

    

EEll  mmuunnddoo  jjuuddííoo  ppllaaggiióó  llooss  mmiittooss  yy  llaa  ccoossmmoollooggííaa  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  ssuu  aallrreeddeeddoorr  yy  llooss  

rreessccrriibbiióó  ppaarraa  iinncclluuiirrllooss  eenn    ssuu  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  yy  ssuu  vviissiióónn  ddeell  ffuuttuurroo..  

  

33..  TTeessiiss  ddee  ppoossiibblleess  ppllaaggiiooss  eenn  eell  NNuueevvoo  TTeessttaammeennttoo  

  

DDooss  eelleemmeennttooss  ccoohhaabbiittaann  eenn  eell  NNuueevvoo  TTeessttaammeennttoo::  llaa  hhiissttoorriiaa  yy  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn..  PPoorr  eejjeemmpplloo::  

  

  DDeecciirr  qquuee  JJeessúúss  ffuuee  uunn  mmaaeessttrroo  jjuuddííoo  qquuee  ffuuee  eejjeeccuuttaaddoo  bbaajjoo  llaa  aauuttoorriiddaadd  ddee  uunn  

ggoobbeerrnnaaddoorr  rroommaannoo  eess  hhiissttoorriiaa..    

  
  DDeecciirr  qquuee  ssuu  eejjeeccuucciióónn  ffuuee  uunnaa  eexxppiiaacciióónn  aannttee  DDiiooss  ppoorr  llooss  ppeeccaaddooss  ddee  llaa  

hhuummaanniiddaadd  eess  iinntteerrpprreettaacciióónn..  

  

  DDeecciirr  qquuee  JJeessúúss  ffuuee  uunnaa  ddeeiiddaadd  qquuee  mmuurriióó  yy  rreessuucciittóó  eess  iinntteerrpprreettaacciióónn..  

  

LLaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  eess  ddaarr  ssiiggnniiffiiccaaddoo  aa  aallggoo..  ¿¿CCuuááll  eess  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  eessttaa  mmuueerrttee??  ¿¿DDee  eessttaa  

rreessuurrrreecccciióónn??  LLaa  hhiissttoorriiaa  ddeebbee  pprrooppoorrcciioonnaarr  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo..  
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CCoommoo  hhuummaannooss  nnoo  ppooddeemmooss  ttrraasscceennddeerr  nnuueessttrroo  ttiieemmppoo,,  nnuueessttrraa  ccuullttuurraa,,  llaa  ccoossmmoollooggííaa  oo  llaa  

vviissiióónn  ddeell  mmuunnddoo  ddee  nnuueessttrraa  ééppooccaa..  AAssíí  qquuee  eess  iinneevviittaabbllee  ppooddeerr  iinntteerrpprreettaarr  aaccoonntteecciimmiieennttooss  yy  

ddaarrlleess  ssiiggnniiffiiccaannddoo  uussaannddoo  oo  ppllaaggiiaannddoo  lloo  qquuee  tteenneemmooss  eenn  ccoommúúnn  ccoonn  oottrrooss  eenn  nnuueessttrraa  ééppooccaa..  

  

  LLooss  jjuuddeeoo  ccrriissttiiaannooss  uussaarroonn  llooss  mmiittooss  ddee  llaa  CCrreeaacciióónn,,  ccaaííddaa,,  MMooiissééss,,  ÉÉxxooddoo,,  DDaavviidd,,  ffiinn  

ddeell  mmuunnddoo  ((aappooccaallííppttiiccaa))  ppaarraa  ddaarr  ssiiggnniiffiiccaaddoo  aa  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  JJeessúúss..  

  

  PPaabblloo,,  eedduuccaaddoo  eenn  TTaarrssoo,,  eessttaabbaa  aabbssoolluuttaammeennttee  ffaammiilliiaarriizzaaddoo  ccoonn  llooss  mmiittooss  ggrriieeggooss  

yy  ccoonn  oottrraass  vviissiioonneess  ddeell  mmuunnddoo::    

  

  SSaabbeemmooss  qquuee  ppooddííaa  cciittaarr  aa  ssuuss  ppooeettaass  yy  ffiillóóssooffooss..  AAllgguunnaass  ddee  ssuuss  iinnssttrruucccciioonneess  

ééttiiccaass  aa  llooss  ccoonnvveerrssooss  ffuueerroonn  ccooppiiaaddaass  ddiirreeccttaammeennttee  ddee  llaa  lliitteerraattuurraa  ddee  llooss  

ccíínniiccooss  ggrriieeggooss..  

  

  SSuu  rreevveellaacciióónn  oo  eessccllaarreecciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaa  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  ddee  JJeessúúss  nnoo  

ccaayyóó  ddiirreeccttaammeennttee  ddeell  cciieelloo..  

    

PPaabblloo  ffuuee  iinndduuddaabblleemmeennttee  uunn  ggeenniioo  ccrreeaattiivvoo..  PPeerroo  ssuu  ppeerrssoonnaalliiddaadd  eess  ccoommpplleejjaa::  

  

  DDiissccuuttiióó  ccoonn  PPeeddrroo  yy  ssee  nneeggóó  aa  nneeggoocciiaarr  oo  ccoommpprroommeetteerrssee..    

  RRiiññóó  ccoonn  BBeerrnnaabbéé..    

  DDeessppiiddiióó  ccrruueellmmeennttee  aa  JJuuaann  MMaarrccooss  ddee  ssuu  mmiinniisstteerriioo,,  aauunnqquuee  ccoommpprroobbóó  

ppoosstteerriioorrmmeennttee  ssuu  vvaalloorr..    

  DDeenniiggrróó  aa  llooss  aappóóssttoolleess  ddee  JJeerruussaalléénn  mmuuyy  ddeessccaarraaddaammeennttee..    

  CCoonnddeennóó  aa  ccuuaallqquuiieerraa  qquuee  pprreeddiiccaarraa  aallgguunnaa  oottrraa  vveerrssiióónn  ddeell  eevvaannggeelliioo  qquuee  

pprreeddiiccóó  yy  ddiijjoo  aa  ssuuss  ccoonnvveerrttiiddooss  qquuee  eevviittaarraann  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ddiissccrreeppaarraann  

ccoonn  ééll..    

  AAllaarrddeeóó  ssuu  pprrooppiioo  ééxxiittoo  yy  aauuttoorriiddaadd  ccoommoo  aappóóssttooll..    

  DDiijjoo  qquuee  nnii  aaúúnn  PPeeddrroo,,  SSaannttiiaaggoo  oo  JJuuaann  ccoonnttrriibbuuyyeerroonn  eenn  aallggoo  aa  ssuu  

ccoommpprreennssiióónn  ddee  llaa  vveerrddaadd..  

  

PPaabblloo  ffuuee  uunn  pprroodduuccttoo  ddee  ssuu  ttiieemmppoo  yy  ccuullttuurraa..  AAúúnn  aassíí  ééll  ffuuee  uunn  ggiiggaannttee  eessppiirriittuuaall  ccrreeaattiivvoo..  PPeerroo  

aaccaassoo  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  qquuee  ppuussoo  aa  llaa  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  ddee  JJeessúúss  ffuuee  ppllaaggiiaaddoo  ((yy,,  ppoorr  

ssuuppuueessttoo,,  ccrreeaattiivvaammeennttee  rreeddiisseeññaaddoo))  ddeell  mmuunnddoo  hheelleennííssttiiccoo..  EEssttaa  ddiinnáámmiiccaa  ––mmuueerrttee  //  

rreessuurrrreecccciióónn--  rreessuullttaa  ffaammiilliiaarr,,  nnoo  eess  úúnniiccaa  nnii  oorriiggiinnaall..  

    

LLaa  ccrriissttoollooggííaa  ppaauulliinnaa  ffuuee  uunnaa  iinnmmeennssaa  bbaarrrreerraa  eennttrree  ccrriissttiiaannooss  jjuuddííooss  yy  ggeennttiilleess..  VVééaassee  aa  

ccoonnttiinnuuaacciióónn::  

  

33..11..  LLaa  tteennssiióónn  eennttrree  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  jjuuddííoo  yy  ggeennttiill  

  

EEnn  aaññooss  rreecciieenntteess,,  iinnvveessttiiggaacciioonneess  ssoobbrree  eell  pprriimmiittiivvoo  ccrriissttiiaanniissmmoo  jjuuddííoo,,  aayyuuddaaddooss  ppoorr  eell  

ddeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  llooss  ""eevvaannggeelliiooss""  nnoo  ccaannóónniiccooss  qquuee  ffuueerroonn  eessccrriittooss  ppoorr  jjuuddííooss  ccrriissttiiaannooss,,  hhaann  

aarrrroojjaaddoo  mmuucchhaa  lluuzz  aacceerrccaa  ddee  llaa  sseevveerriiddaadd  ddee  eessttee  ccoonnfflliiccttoo  eennttrree  ccrriissttiiaannooss  jjuuddííooss  yy  ggeennttiilleess..  

  

CCoommoo  JJaammeess  DDuunnnn  ddiiccee  eenn  ""UUnniiddaadd  yy  ddiivveerrssiiddaadd  eenn  eell  NNuueevvoo  TTeessttaammeennttoo""::    

  

  ""PPaarraa  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  jjuuddííoo  eenn  ggeenneerraall,,  PPaabblloo  ffuuee  ssuu  aarrcchhiieenneemmiiggoo""  ((pp  224411))..  

    ""HHaabbííaa  uunnaa  ddiivviissiióónn  mmuucchhoo  mmááss  pprrooffuunnddaa,,  ddee  lloo  qquuee  ppaarreeccee,,  eennttrree  PPaabblloo  yy  llooss  jjuuddeeoo  

ccrriissttiiaannooss  qquuee  pprroocceeddííaa  ddee  JJeerruussaalléénn""  ((IIbbííddeemm..  pp  225544))..  

  

EEll  aannttaaggoonniissmmoo  eess  mmoossttrraaddoo  mmááss  aagguuddaammeennttee  eenn  llaa  sseegguunnddaa  ccaarrttaa  ddee  PPaabblloo  aa  llooss  CCoorriinnttiiooss..  

EEmmiissaarriiooss  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  ddee  JJeerruussaalléénn  ddiijjeerroonn  aa  llooss  ccoorriinnttiiooss  qquuee  PPaabblloo  nnoo  tteennííaa  nniinngguunnaa  

ccrreeddeenncciiaall  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  mmaaddrree  yy  nniinnggúúnn  ppeerrmmiissoo  ((ccaarrttaass  ddee  aapprroobbaacciióónn))  ddee  llooss  vveerrddaaddeerrooss  

aappóóssttoolleess  eenn  PPaalleessttiinnaa..  EEssttooss  ccrrííttiiccooss  ddee  PPaabblloo  aappaarreecciieerroonn  eenn  CCoorriinnttoo  ccoonn  ccaarrttaass  ddee  aauuttoorriiddaadd  

ddee  eessttooss  aappóóssttoolleess..  EEssttáá  ccllaarroo,,  ddiijjeerroonn,,  qquuee  PPaabblloo  nnoo  eerraa  nniinnggúúnn  aappóóssttooll,,  ppeeoorr  aaúúnn,,  eerraa  uunn  ffaallssoo  

aappóóssttooll  oo  uunn  aappóóssttooll  ddee  SSaattaannááss..  PPoorr  ssuu  ppaarrttee  PPaabblloo  llooss  llllaammóó  eemmiissaarriiooss  ddee  SSaattaannááss  yy  eenn  ssuu  

aattaaqquuee  ttaammbbiiéénn  ppaarreeccííaa  aattaaccaarr  aa  lloo  qquuee  ééll  llllaammaa  llooss  ""aappóóssttoolleess  eemmiinneenntteess""  eenn  JJeerruussaalléénn..  

AAllgguunnooss  eessttuuddiioossooss  ppiieennssaann  qquuee  aassíí  eess  ccoommoo  PPaabblloo  ddeessppeeccttiivvaammeennttee  ddeesseecchhóó  llaa  aauuttoorriiddaadd  ddee  

SSaannttiiaaggoo  yy  PPeeddrroo..  
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DDiiccee  JJaammeess  DDuunnnn::    

  

  ""CCuuaannddoo  PPaabblloo  ffuuee  aarrrreessttaaddoo  yy  eennjjuuiicciiaaddoo  eenn  ssuu  úúllttiimmaa  vviissiittaa  aa  JJeerruussaalléénn,,  nnoo  

eessccuucchhaammooss  nnaaddaa  ddee  nniinnggúúnn  jjuuddeeoo  ccrriissttiiaannoo  jjuunnttoo  aa  ééll  ddeeffeennddiiéénnddoolloo,,  yy  eessttoo  aa  ppeessaarr  ddee  

llaa  aappaarreennttee  aallttaa  rreeppuuttaacciióónn  ddee  SSaannttiiaaggoo  eennttrree  llooss  jjuuddííooss  oorrttooddooxxooss..  ¿¿DDóónnddee  eessttaabbaann  llooss  

jjuuddeeoo  ccrriissttiiaannooss??  PPaarreeccee  mmááss  bbiieenn  ccoommoo  ssii  eellllooss  ssee  hhuubbiieerraann  llaavvaaddoo  llaass  mmaannooss,,  

ddeejjaannddoo  aa  PPaabblloo  ccoocciinnaarrssee  eenn  ssuu  pprrooppiioo  jjuuggoo..  SSii  eessee  ffuuee  eell  ccaassoo,,  ssiiggnniiffiiccaa  uunnaa  aannttiippaattííaa  

ffuunnddaammeennttaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  jjuuddeeoo  ccrriissttiiaannooss  aall  pprrooppiioo  PPaabblloo  yy  lloo  qquuee  ééll  ssiimmbboolliizzaabbaa""  

((IIbbííddeemm,,  ppáágg..  225566))..  

  

EEnn  uunnaa  aannttiigguuaa  pprroodduucccciióónn  jjuuddeeoo  ccrriissttiiaannaa  ccoonnoocciiddaa  aahhoorraa  ccoommoo  ppsseeuuddoo--CClleemmeennttiinnaass,,  PPaabblloo  eess  

aattaaccaaddoo  vviioolleennttaammeennttee..  PPeerrssoonniiffiiccaa  aa  PPeeddrroo  qquuee  lloo  llllaammaa  ""eell  hhoommbbrree  qquuee  eess  mmii  eenneemmiiggoo""..  

  

LLooss  ddooss  pprroobblleemmaass  pprriinncciippaalleess  eennttrree  llooss  ccrriissttiiaannooss  jjuuddííooss  yy  ggeennttiilleess  eerraann  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa  

LLeeyy  yy  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  JJeessúúss,,  oo  lloo  qquuee  eess  lloo  mmiissmmoo::  ééttiiccaa  yy  ccrriissttoollooggííaa..  

  

TTrraatteemmooss  ssoobbrree  llaa  ccrriissttoollooggííaa  ppaauulliinnaa......  

  

33..22..  LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  JJeessúúss  eenn  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  pprriimmiittiivvoo  ((jjuuddííoo))  

    

LLooss  pprriimmiittiivvooss  ccrreeyyeenntteess  ppoosstt--PPaassccuuaa  ffuueerroonn  jjuuddííooss  llllaammaaddooss  NNaazzaarreennooss..  EExxpprreessaarroonn  ssuu  ffee  eenn  

JJeessúúss  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee  ssuu  ppeerrssppeeccttiivvaa  eenn  eell  AAnnttiigguuoo  TTeessttaammeennttoo..  ÉÉll  eerraa  eell  nnuueevvoo  MMooiissééss  yy  eell  

nnuueevvoo  rreeyy  DDaavvííddiiccoo  ((MMeessííaass))  pprreeffiigguurraaddoo  eenn  eell  AAnnttiigguuoo  TTeessttaammeennttoo  eenn  ssuu  hhiissttoorriiaa  yy  ssuuss  vviissiioonneess  

aacceerrccaa  ddeell  ffuuttuurroo..    

  

JJaammeess  DDuunnnn  eess  bbaassttaannttee  ccllaarroo  aall  ddeecciirr::  

  

  QQuuee  llaa  ccrriissttoollooggííaa  ppaauulliinnaa  eerraa  eeqquuiivvaalleennttee  aa  lloo  qquuee  ssee  eettiiqquueettóó  ccoommoo  ""AAddooppcciioonniissttaa""  

((uunnaa  hheerreejjííaa  ddee  llaa  aannttiigguuaa  IIgglleessiiaa))..  EEss  ddeecciirr  qquuee  JJeessúúss  ffuuee  aaddooppttaaddoo  ccoommoo  eell  hhiijjoo  ddee  

DDiiooss  eenn  ssuu  bbaauuttiissmmoo  yy  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  ssuu  rreessuurrrreecccciióónn  eenn  qquuee  ffuuee  ccoorroonnaaddoo  ccoommoo  ""SSeeññoorr  

yy  CCrriissttoo""  ((vveeaa  RRoomm  11::44;;  HHeecchhooss  1133::3333))..  

    

  QQuuee  eenn  llaa  aannttiigguuaa  pprreeddiiccaacciióónn  ccrriissttiiaannaa,,  rreeggiissttrraaddaa  eenn  eell  lliibbrroo  ddee  HHeecchhooss,,  nnoo  hhaayy  

nniinngguunnaa  ssuuggeerreenncciiaa  ddee  qquuee  llooss  jjuuddííooss  hhaabbííaann  ccrruucciiffiiccaaddoo  aa  uunn  CCrreeaaddoorr  iinnccóóggnniittoo  oo  qquuee  

JJeessúúss  eerraa  eenn  aallggúúnn  aassppeeccttoo  uunn  sseerr  ddiivviinnoo  pprreeeexxiisstteennttee..  EEll  ppeennssaammiieennttoo  ssiimmpplleemmeennttee  

eerraa  qquuee  JJeessúúss  ffuuee  uunnaa  bbuueennaa  ee  iinnoocceennttee  vvííccttiimmaa  ddee  ccoonnddeennaacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn,,  ppeerroo  qquuee  

DDiiooss  hhaabbííaa  rreevveerrttiiddoo  eell  vveerreeddiiccttoo  hhuummaannoo  lleevvaannttáánnddoolloo  ddee  lloo  mmuueerrttooss  ee  iinnssttaalláánnddoolloo  

ccoommoo  eell  RReeyy  MMeessiiáánniiccoo..  

  

  QQuuee  nnoo  hhaayy  nniinngguunnaa  eevviiddeenncciiaa  ddee  qquuee  eessttooss  aannttiigguuooss  jjuuddeeoo  ccrriissttiiaannooss  ssuuppiieesseenn  aallggoo  

ssoobbrree  eell  aalluummbbrraammiieennttoo  ddee  uunnaa  vviirrggeenn..  NNii  ssiiqquuiieerraa  eenn  llaass  ccaarrttaass  ddee  PPaabblloo  qquuee  vviinniieerroonn  

2222  oo  2277  aaññooss  ddeessppuuééss  ddee  llaa  mmuueerrttee  ddee  JJeessúúss,,  ddaann  aallggúúnn  iinnddiicciioo  ddee  ccoonnoocceerr  ddeell  

aalluummbbrraammiieennttoo  ddee  uunn  nniiññoo  ppoorr  uunnaa  vviirrggeenn,,  yy  hhaassttaa  eess  ppoossiibbllee  qquuee  eessttaa  llíínneeaa  ddeell  

ccrriissttiiaanniissmmoo  rreeffuuttóó  llooss  rreellaattooss  ddeell  aalluummbbrraammiieennttoo  ddee  uunnaa  vviirrggeenn  qquuee  ffuuee  iinnttrroodduucciiddaa  aa  llaa  

ttrraaddiicciióónn  ddee  JJeessúúss  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  eenn  eell  8800  dd..CC..  ppoorr  MMaatteeoo  yy  LLuuccaass..  

  

PPaarraa  ddeecciirrlloo  ddee  oottrraa  mmaanneerraa::    

  

  EEll  ccrriissttiiaanniissmmoo  jjuuddííoo  nnii  eenn  ssuu  ffaassee  mmááss  tteemmpprraannaa  oo  eenn  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  ppoosstteerriioorr  nnuunnccaa  

aacceeppttóó  uunnaa  ""TTeeoollooggííaa  ddee  llaa  EEnnccaarrnnaacciióónn"",,  eess  ddeecciirr  DDiiooss  hheecchhoo  ccaarrnnee..    

  

  SSoobbrree  eessooss  tteemmaass,,  eenn  nniinngguunnaa  ppaarrttee  ddeell  NNuueevvoo  TTeessttaammeennttoo  ssee  ddeessaarrrroollllaa  uunnaa  ttoottaall  

TTeeoollooggííaa  ddee  llaa  EEnnccaarrnnaacciióónn  nnii  ddee  llaa  TTrriinniiddaadd..  TTooddoo  eelllloo  ffuuee  aallggoo  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllóó  eenn  eell  

llaappssoo  ddee  vvaarriiooss  cciieennttooss  ddee  aaññooss..  

  

DDeebbee  rreeccoorrddaarrssee  qquuee  llooss  pprriimmeerrooss  jjuuddeeoo  ccrriissttiiaannooss  eerraann  jjuuddííooss  ppiiaaddoossooss..  YY  ppuueessttoo  qquuee  ssuuss  

aanntteecceeddeenntteess  vveennííaann  ddee  uunn  mmoonnootteeííssmmoo  jjuuddííoo  sseevveerroo,,  eess  iinnccoonncceebbiibbllee  qquuee  eellllooss  ppuuddiieerraann  ccrreeeerr  

qquuee  JJeessúúss  eerraa  DDiiooss  oo  qquuee  DDiiooss  ffuueerraa  ttrreess  ppeerrssoonnaass  ddiissttiinnttaass..  MMááss  bbiieenn,,  ppaarraa  eellllooss  eell  úúnniiccoo  DDiiooss  
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eerraa  eell  DDiiooss  ddee  JJeessúúss,,  aassíí  ccoommoo  eerraa  eell  DDiiooss  ddee  AAbbrraahhaamm,,  IIssaaaacc  yy  JJaaccoobb  yy  eessttee  PPaaddrree--DDiiooss  hhaabbííaa  

lleevvaannttaaddoo  aa  JJeessúúss  ddee  eennttrree  llooss  mmuueerrttooss::  

  

  EEnn  eell  AAnnttiigguuoo  TTeessttaammeennttoo,,  ""hhiijjoo  ddee  DDiiooss""  eerraa  uunn  ttéérrmmiinnoo  qquuee  ddeessccrriibbííaa  aall  rreeyy  uunnggiiddoo..  EEll  

ttéérrmmiinnoo  hhiijjoo  ddee  DDiiooss  nnoo  ppuuddoo  ssiiggnniiffiiccaarr  eenn  eell  ppeennssaammiieennttoo  jjuuddííoo  ccrriissttiiaannoo  DDiiooss  eell  HHiijjoo  

ccoommoo  ffiinnaallmmeennttee  ssiiggnniiffiiccóó  eenn  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  ggeennttiill..  

  

  EEssttoo  nnoo  eevviittóó  qquuee  llooss  jjuuddeeoo  ccrriissttiiaannooss  ccrreeyyeerraann  qquuee  eell  LLooggooss  ((PPaallaabbrraa)),,  SSoopphheeaa  

((SSaabbiidduurrííaa))  oo  eell  pprreeeexxiisstteennttee  PPnneeuummaa  ((EEssppíírriittuu))  ddee  DDiiooss  vviinniieerraann  aa  mmoorraarr  oo  aa  

eennccaarrnnaarrssee  ((ccoonn  ""ee""  mmiinnúússccuullaa))  eenn  JJeessúúss,,  ppeerroo  llaa  ddiissttiinncciióónn  eennttrree  eell  úúnniiccoo  DDiiooss  

pprreeeexxiisstteennttee  yy  JJeessúúss  ffuuee  ssiieemmpprree  mmaanntteenniiddaa..  

  

JJaammeess  DDuunnnn  rreeccoonnooccee  qquuee  ééssttaa  ffuuee  llaa  ccrriissttoollooggííaa  ddeell  aannttiigguuoo  ccrriissttiiaanniissmmoo  jjuuddííoo..  EEssttee  aauuttoorr  

ccuullppaa  aa  llaa  IIgglleessiiaa  ggeennttiill  ddee  ddeessaarrrroollllaarr  aa  uunn  JJeessúúss  ttoottaallmmeennttee  ddeeiiffiiccaaddoo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  eess  

bbaassttaannttee  ccllaarroo  aall  ddeecciirr  qquuee  llooss  jjuuddeeoo  ccrriissttiiaannooss  hheerrééttiiccooss  ((ffuueerraa  ddee  llaa  IIgglleessiiaa))  ddeell  sseegguunnddoo  yy  

tteerrcceerr  ssiigglloo  ddeessppuuééss  ddee  CCrriissttoo,,  ppooddííaann  eexxiiggiirr  jjuussttaammeennttee  uunnaa  llíínneeaa  ddiirreeccttaa  ddee  aasscceennddeenncciiaa  ddee  

llooss  jjuuddeeoo  ccrriissttiiaannooss  oorriiggiinnaalleess::  

  

""  ......eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  jjuuddííoo  hheerrééttiiccoo  ((qquuee  nnoo  tteennííaann  nniinngguunnaa  tteeoollooggííaa  ddee  llaa  EEnnccaarrnnaacciióónn,,  nnii  

ddeell  nnaacciimmiieennttoo  ddee  llaa  vviirrggeenn,,  nnii  ddee  DDiiooss  eell  HHiijjoo)),,  ppaarreecceerrííaa  sseerr  nnoo  mmuuyy  ddiiffeerreennttee  ddee  llaa  ffee  

ddee  llooss  pprriimmeerrooss  ccrreeyyeenntteess""  ((IIbbííddeemm..  pp  224422))..  ""  ......eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  jjuuddííoo  hheerrééttiiccoo  ddee  llooss  

ssiiggllooss  ppoosstteerriioorreess,,  rreeaallmmeennttee  ppooddrrííaa  eexxiiggiirr  aapprrooppiiaaddaammeennttee  sseerr  eenn  vveerrddaadd  mmááss  llooss  

hheerreeddeerrooss  ddeell  ccrriissttiiaanniissmmoo  oorriiggiinnaall  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  eexxpprreessiióónn  ddeell  ccrriissttiiaanniissmmoo""  

IIbbííddeemm,,  pp224444))..  

  

11..33..  LLaa  ccrriissttoollooggííaa  ddeell  ccrriissttiiaanniissmmoo  ggeennttiill  

  

LLaa  ffiigguurraa  ddee  PPaabblloo  ddoommiinnaa  ttaannttoo  eenn  llaa  ccrriissttoollooggííaa  ddee  llaa  ccrriissttiiaannddaadd  ggeennttiill  qquuee  ddeejjaa  aallgguunnaa  oottrraa  

iinnfflluueenncciiaa  eenn  llaa  ssoommbbrraa..  PPaabblloo,,  aauuttoollllaammaaddoo  ""aappóóssttooll  ddee  llooss  ggeennttiilleess"",,  ffuuee  eell  ffuunnddaaddoorr  ddeell  

ccrriissttiiaanniissmmoo  ggeennttiill  qquuee  pprroonnttoo  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  llaa  mmiissmmaa  rreelliiggiióónn  ccrriissttiiaannaa..  

  

AAuunnqquuee  ttrreemmeennddaammeennttee  eexxiittoossoo  lllleevvaannddoo  ssuu  vveerrssiióónn  ddeell  eevvaannggeelliioo  aall  mmuunnddoo  ggrreeccoorrrroommaannoo,,  

PPaabblloo  eerraa  ooppcciióónn  ddee  ppooccoo  vvaalloorr  eennttrree  llooss  jjuuddííooss..  LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  jjuuddííooss  qquuee  ssee  vvoollvviieerroonn  

ccrriissttiiaannooss  ssee  llee  ooppuussiieerroonn  iimmppllaaccaabblleemmeennttee..  

  

  NNeecceessiittaammooss  pprreegguunnttaarrnnooss  ccóómmoo  PPaabblloo  ppuuddoo  aattrraaeerr  aall  mmuunnddoo  hheelleennííssttiiccoo,,  ppuueessttoo  

qquuee  llaa  cciivviilliizzaacciióónn  ddee  ssuu  ééppooccaa  eessttaabbaa  bbaajjoo  llaa  iinnfflluueenncciiaa  ddeell  iiddiioommaa,,  ccuullttuurraa,,  ffiilloossooffííaa  yy  

rreelliiggiióónn  ggrriieeggaa..  

  

  LLaa  ccuullttuurraa  jjuuddííoo  ccrriissttiiaannaa  ttrraaddiicciioonnaall  tteennííaa  rraassggooss  qquuee  nnoo  ppooddrrííaann  aaggrraaddaarr  aall  mmuunnddoo  

ggrriieeggoo::  

  

--  AAppaarreeccííaa  eell  pprroobblleemmaa  ddee  ssuu  eessttiilloo  ddee  vviiddaa..  

--  LLaa  ccoommiiddaa..  

--  LLaa  oobbsseerrvvaanncciiaa  SSaabbááttiiccaa  ((iimmppoossiibbllee  ppaarraa  llaass  ccllaasseess  bbaajjaass  ggeennttiilleess,,  mmuucchhooss  ddee  

llooss  ccuuaalleess  eerraann  eessccllaavvooss))..  

--  LLaa  cciirrccuunncciissiicciióónn..    

--  TTaammbbiiéénn,,  uunn  JJeessúúss  pprreesseennttaaddoo  ddeennttrroo  ddeell    ssiimmbb  oolliissmmoo  ddeell  AAnnttiigguuoo  TTeessttaammeennttoo  

((eess  ddeecciirr,,  uunn  nnuueevvoo  MMooiissééss,,  uunn  MMeessííaass  DDaavvííddiiccoo))  nnoo  tteennííaa  nniinnggúúnn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  

vviittaall  ppaarraa  llooss  ggeennttiilleess..  

  

EEll  eevvaannggeelliioo  ddee  PPaabblloo  nnoo  ttiieennee  nnaaddaa  qquuee  ddeecciirr  ssoobbrree  ddóónnddee  oo  ccóómmoo  JJeessúúss  nnaacciióó,,  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  

ssuu  vviiddaa,,  eell  eessttiilloo  úúnniiccoo  ddee  ssuu  eennsseeññaannzzaa  ppoorr  ppaarráábboollaass  oo  iinncclluussoo  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  hhiissttóórriiccooss  

qquuee  rrooddeeaarroonn  ssuu  mmuueerrttee..  CCoonn  PPaabblloo,,  eell  JJeessúúss  hhiissttóórriiccoo  ffuuee  ccoommpplleettaammeennttee  ssuubblliimmaaddoo  aall  

ssoobbrreennaattuurraall  yy  rreeddeennttoorr  ssuucceessoo  ddee  ssuu  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn..  ((LLééaassee  11  CCoorriinnttiiooss  22,,11  yy  1155,,  

11--33))..  

  
DDeebbeemmooss  pprreegguunnttaarrnnooss  aahhoorraa  ccóómmoo  uunn  eevvaannggeelliioo  qquuee  ssee  rreedduuccee  eell  aaccttoo  rreeddeennttoorr  ddee  DDiiooss  

qquuee  eess  ppoorr  llaa  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  ddee  CCrriissttoo,,  ppuuddoo  iinnccuurrssiioonnaarr  eenn  eell  mmuunnddoo  ddee  hhaabbllaa  

ggrriieeggaa  yy  ssuu  ccuullttuurraa::  
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  NNuummeerroossooss  hhiissttoorriiaaddoorreess  nnooss  ddiicceenn  qquuee  eell  mmuunnddoo  ggrriieeggoo  ddee  aaqquueell  ttiieemmppoo  eessttaabbaa  

iinnuunnddaaddoo  ddee  ccuullttooss  rreelliiggiioossooss  oo  rreelliiggiioonneess  ddee  mmiisstteerriioo  qquuee  tteennííaann  uunn  eelleemmeennttoo  ccoommúúnn::  

llooss  mmiittooss  ssoobbrree  llaa  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  ddee  ddeeiiddaaddeess..    

  

  LLaa  pprrooppiiaa  cciiuuddaadd  ddee  PPaabblloo  ddee  TTaarrssoo  eerraa  ffaammoossaa  ppoorr  eell  mmiittoo  ddee  SSaannddoonn,,  uunnaa  vvaarriiaacciióónn  

ddeell  mmiittoo  ddee  HHeerráácclliittoo..  

  

HHee  aaqquuíí  eell  tteessttiimmoonniioo  ddee  vvaarriiooss  hhiissttoorriiaaddoorreess::  

  

  ""LLooss  ddiioosseess  ddee  ééssttooss  mmiisstteerriiooss  iinnfflluueenncciiaarroonn  ggrraannddeemmeennttee  eell  ccuullttoo  yy  tteeoollooggííaa  ccrriissttiiaannaa..  

SSii  aallgguuiieenn  eess  iinniicciiaaddoo  eenn  uunn  mmiisstteerriioo,,  ccoommoo  ddeessppuuééss  eenn  eettaappaass  llooss  ccrriissttiiaannooss  iinniicciiaarroonn  aa  

ssuuss  mmiieemmbbrrooss  ddee  ssuu  ccoonnggrreeggaacciióónn,,  ppaarrttiicciippaa  ddeell  ddiiooss  ddeell  mmiisstteerriioo  yy  eenn  llaa  pprruueebbaa  ddee  eessaa  

ddeeiiddaadd..  EEnn  RRoommaannooss  66  PPaabblloo  ddeessccrriibbee  ttaalleess  eexxppeerriieenncciiaass  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  JJeessúúss  eenn  

ttéérrmmiinnooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  ssuu  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn..  UUnnaa  eexxppeerriieenncciiaa  eexxttááttiiccaa  ssee  

pprroodduuccee  eenn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  mmiisstteerriioo..  AAqquueellllooss  qquuee  ppaarrttiicciippaann  ssoonn  lllleevvaaddooss  aa  uunn  

eessttaaddoo  ddee  ddoolloorr  pprrooffuunnddoo  ddeell  ddiiooss  yy  eennttoonncceess  ddeessppuuééss  ddee  uunn  ttiieemmppoo  ttiieenneenn  uunnaa  

eexxppeerriieenncciiaa  eexxttááttiiccaa  ddeell  ddiiooss,,  rreessuucciittaaddoo..  EEll  ddiiooss  ssuuffrriiddoo  ssee  ddeessccrriibbee  eenn  eessttooss  mmiisstteerriiooss..  

IInncclluussoo  ddeessddee  AAppoollooss  DDeellffiiss  tteenneemmooss  llaa  iiddeeaa  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  DDiiooss  eenn  eell  

ssuuffrriimmiieennttoo  ddee  hhoommbbrree""  ((PPaauull  TTiilllliicchh,,  UUnnaa  hhiissttoorriiaa  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  ccrriissttiiaannoo,,  pp  1133--1144))..  

  

  ""MMuucchhaass  ddee  llaass  ddeeiiddaaddeess  ddee  eessttooss  ccuullttooss  ccoommoo  AAttiiss  yy  AAddoonniiss  ffuueerroonn  ddiioosseess  

oorriiggiinnaallmmeennttee  vveeggeettaalleess......  llaa  ffiigguurraa  cceennttrraall  eerraa  uunn  sseerr  ddiivviinnoo  qquuee  mmuurriióó  yy  vviivviióó  ddee  nnuueevvoo,,  

uunniióónn  qquuee  ssee  oobbtteennííaa  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  cceerreemmoonniiaa  ddee  iinniicciiaacciióónn  qquuee  ttaammbbiiéénn  ddaabbaa  

sseegguurriiddaadd  ddee  iinnmmoorrttaalliiddaadd""  ((JJ..GG..  DDaavviieess,,  LLaa  iigglleessiiaa  ccrriissttiiaannaa  pprriimmiittiivvaa,,  pp  3333))..  

  

  ""EEll  mmiittoo  ddee  llaa  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  ddee  DDiioonniissiioo  ffuuee  eexxtteennssaammeennttee  ccoonnoocciiddoo  yy  ppuuddoo  

hhaabbeerr  sseerrvviiddoo  ccoommoo  bbaassee  ppaarraa  llaa  eessppeerraannzzaa  ddee  llooggrraarr  iinnmmoorrttaalliiddaadd""..  ((LLaa  ccuullttuurraa  yy  

rreelliiggiióónn  ddee  llaa  ééppooccaa  hheelleenniissttaa,,  pp118833))..  

  
  ""EEll  ccrriissttiiaanniissmmoo  pprroobbaabblleemmeennttee  mmááss  qquuee  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  rreelliiggiióónn  ddee  ssuu  ttiieemmppoo,,  ppuuddoo  

aaddaappttaarrssee  aa  uunnaa  vvaarriieeddaadd  ddee  ccoorrrriieenntteess  ccuullttuurraalleess  yy  rreelliiggiioossaass,,  yy  aapprrooppiiaarrssee  ddee  

nnuummeerroossooss  eelleemmeennttooss  hhaassttaa  qquuee  eessttuuvviieerraa  lliissttaa  ppaarraa  tteenneerr  ééxxiittoo  ccoommoo  uunnaa  rreelliiggiióónn  

mmuunnddiiaall,,  ttoottaallmmeennttee  ssiinnccrreettiissttaa  eenn  ttooddooss  llooss  sseennttiiddooss""  ((IIbbííddeemm,,  pp116677))..  

  

  EEssttaass  ddeeiiddaaddeess  ssoonn  ddiioosseess  ((DDeemméétteerr  yy  KKoorree,,  DDiioonniissiioo,,  llooss  ggrraannddeess  ddiioosseess  ddee  

SSaammoottrraacciiaa,,  CCiibbeelleess  yy  AAttiiss,,  AAddoonniiss,,  IIssiiss  yy  OOssiirriiss))..  EEnn  pprriimmeerraa  iinnssttaanncciiaa  eenn  eell  sseennttiiddoo  

ggeenneerraall  ééssttooss  ssoonn  ddiioosseess  ssuuffrriieenntteess......  llaass  ffuueerrzzaass  vviivviieenntteess  ddee  uunnaa  nnaattuurraalleezzaa  qquuee  

ppeerriióóddiiccaammeennttee  ppeerreeccee  yy  vvuueellvvee  aa  vviivviirr,,  ddoommiinnaann..  EEll  ssaannttoo  mmiisstteerriioo  ddee  llooss  rriittooss  eenn  eessttaa  

uunniióónn  ssaannttiiffiiccaaddaa  eennttrree  llaa  ddeeiiddaadd  ssuuffrriiddaa  yy  llooss  ddeevvoottooss,,  qquuee  eenn  llooss  mmiisstteerriiooss  aaddqquuiieerreenn  

uunnaa  ppoorrcciióónn  eenn  eell  ddeessttiinnoo  ddeell  ddiiooss  yy  aa  ppaarrttiirr  ddee  aaqquuíí  eenn  eell  ppooddeerr  ddiivviinnoo  ddee  llaa  vviiddaa..  LLooss  

ddeevvoottooss  lllloorraann  yy  ssee  rreeggoocciijjaann,,  bbuussccaann  yy  eennccuueennttrraann,,  mmuueerreenn  yy  vviivveenn  ccoonn  ssuuss  ddiioosseess..  LLaa  

uunniióónn  ccoonn  llooss  ddiioosseess  eess  eeffeeccttuuaaddaa  ssuupprreemmaammeennttee  ppoorr  llaass  aacccciioonneess  ssaaccrraammeennttaalleess......  

rriittooss  ddee  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn""  ((TTeeoollooggííaa  ddee  KKiitttteell,,  DDiicccciioonnaarriioo  ddeell  NNuueevvoo  TTeessttaammeennttoo))..  

  

  ""LLaa  lliittuurrggiiaa  ddeell  YYaassnnee  ffuuee  uunnaa  aannttiicciippaacciióónn  nnoottaabbllee  ddee  llaa  mmiissaa  ddeell  ccrriissttiiaanniissmmoo""  

((EEnncciiccllooppeeddiiaa  BBrriittáánniiccaa,,  ““SSaaccrraammeennttoo””))..  

  

  ""AAll  mmoommeennttoo  ddeell  nnaacciimmiieennttoo  ddee  CCrriissttoo,,  llaass  ccoonnddiicciioonneess  iiddeeoollóóggiiccaass  ddeennttrroo  ddeell  mmuunnddoo  

mmeeddiitteerrrráánneeoo  aacceelleerraarroonn  llaa  mmeezzccllaa  ddee  ttrraaddiicciioonneess  hheelleenniissttaass  yy  hheebbrraaiiccaass""  ((IIbbííddeemm,,  

““FFáábbuullaa””,,  ““PPaarráábboollaa””,,  ““AAlleeggoorrííaa””))..  

  

  ""HHeerráácclleess,,  eell  ddiiooss  ggrriieeggoo,,  aa  ssuu  mmuueerrttee  aasscceennddiióó  aall  cciieelloo""  ((IIbbííddeemm,,  ““HHeerráácclleess””))..  

  

  ""EEll  nnoommbbrree  ddee  AAddoonniiss  ssee  ccrreeee  eess  ddee  oorriiggeenn  FFeenniicciioo  ((ddeell  aaddoonn  --  SSeeññoorr)),,  eell  pprrooppiioo  AAddoonniiss  

ssee  iiddeennttiiffiiccaa  ccoonn  eell  ddiiooss  bbaabbiillóónniiccoo  TTaammuuzz..  LLaass  ffiieessttaass  aannuuaalleess  llllaammaaddaass  AAddoonniiaass  ssee  

oobbsseerrvvaabbaann  eenn  BBiibbllooss  yy  eenn  oottrrooss  lluuggaarreess  ddee  GGrreecciiaa..  LLaa  iiddeeaa  cceennttrraall  eerraa  llaa  mmuueerrttee,,  

rreessuurrrreecccciióónn  yy  lluuttoo  ddee  AAddoonniiss......""  ((IIbbííddeemm,,  ““AAddoonniiss””))..  
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  ""AAttiiss  ((oottrroo  ddiiooss  ggrriieeggoo,,  hhiijjoo  ddee  ZZeeuuss))  eerraa  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  uunn  ddiiooss  vveeggeettaall  yy  eenn  ssuu  

aauuttoommuuttiillaacciióónn,,  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  rreepprreesseennttóó  aa  llooss  aammiiggooss  ddee  llaa  TTiieerrrraa  qquuee  ssóólloo  

mmuueerree  eenn  iinnvviieerrnnoo  ppaarraa  rreennaacceerr  ddee  nnuueevvoo  eenn  llaa  pprriimmaavveerraa""  ((IIbbííddeemm,,  ““AAddoonniiss””))..  

  

  ""¿¿PPoorr  qquuéé  eessttaabbaa  oobbsseessiioonnaaddoo  PPaabblloo  eenn  ccoommppaarraarr  llooss  ttííttuullooss  ddeell  SSeeññoorr  ((eess  ddeecciirr,,  llooss  

ssaaccrraammeennttooss  ddee  ppaann  yy  vviinnoo))  ccoonn  llaa  mmeessaa  ddee  llooss  ddeemmoonniiooss  ((eenn  ssuu  ccaarrttaa  aa  llooss  CCoorriinnttiiooss))......  

¿¿EEnntteennddííaa  PPaabblloo  qquuee  eell  vviinnoo  ccoommoo  ssíímmbboolloo  ssee  oorriiggiinnóó  eenn  ssuu  aammbbiieennttee  hheelleennííssttiiccoo??  ¿¿EEss  

eell  vviinnoo  uunn  eelleemmeennttoo  qquuee  eessttaabbaa  eenn  rreeaalliiddaadd  ssiieennddoo  lllleevvaaddoo  ppoorr  ppaaggaannooss  ccoonnvveerrttiiddooss  aall  

ccrriissttiiaanniissmmoo  ggeennttiill??  EEssttoo  eess  pprroobbaabblleemmeennttee  ccoommoo  PPaabblloo  lloo  eenntteennddiióó""  ((CC..FF..  AAnnddrryy,,  

PPrroobblleemmaass  ccoonn  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  pprriimmiittiivvoo,,  pp  112255))..  

  

AAnnddrryy  sseeññaallaa  qquuee  aauunnqquuee  llaa  aannttiigguuaa  ccrriissttiiaannddaadd  jjuuddííaa  ppaarrttííaa  uunniiddaa  eell  ppaann  ccoommoo  ssee  iinnffoorrmmaa  eenn  eell  

lliibbrroo  ddee  HHeecchhooss,,  eerraa  uunn  ttiippoo  ddee  ccoommiiddaa  ccoonnmmeemmoorraattiivvaa  jjuuddííaa  yy  nnoo  uunn  ssaaccrraammeennttoo..  AArrgguummeennttaa  

qquuee  eessttee  eelleemmeennttoo  ssaaccrraammeennttaall,,  uunn  ccoommpplleemmeennttoo  ddee  llooss  ssaaccrraammeennttooss  ddee  llooss  ccuullttooss  ddee  

mmiisstteerriioo,,  ffuuee  iinnttrroodduucciiddoo  ppoorr  PPaabblloo  yy  uunnaa  ggeenneerraacciióónn  ddeessppuuééss  ddee  ééll  ccooppiiaaddoo  ppoorr  llooss  

eevvaannggeelliiooss  ssiinnóóppttiiccooss..  

  

EEll  hheecchhoo  eess  qquuee  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ccrriissttiiaannaa  ddee  llooss  ssaaccrraammeennttooss  eenn  eell  pprriimmeerr  ddííaa  ddee  llaa  sseemmaannaa  eerraa  

iinnccrreeííbblleemmeennttee  ppaarreecciiddaa  aa  llooss  ssaaccrraammeennttooss  ddee  MMiittrraa  ((uunn  ddiiooss  ddee  oorriiggeenn  ppéérrssiiccoo  qquuee  ssee  

ccoonnvviirrttiióó  eenn  rriivvaall  ddee  llaa  ccrriissttiiaannddaadd  eenn  eell  mmuunnddoo  rroommaannoo  ddeell  sseegguunnddoo  yy  tteerrcceerr  ssiigglloo))  qquuee  JJuussttiinnoo  

MMáárrttiirr,,  aa  mmeeddiiaaddooss  ddeell  sseegguunnddoo  ssiigglloo,,  aabbssuurrddaammeennttee  aaccuussaa  aa  llaa  rreelliiggiióónn  ddeell  mmiittrraaííssmmoo  ppoorr  

ccooppiiaarr  llooss  rriittooss  ddee  llooss  ccrriissttiiaannooss..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  lloo  cciieerrttoo  eess  qquuee  eell  mmiittrraaííssmmoo  eexxiissttííaa  ddeessddee  

mmuucchhoo  aanntteess  qquuee  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo..  LLaa  iimmppuuttaacciióónn  ddee  JJuussttiinnoo  eess  ttaann  rraazzoonnaabbllee  ccoommoo  llaa  ddee  llooss  

ffuunnddaammeennttaalliissttaass  qquuee  ddiicceenn  qquuee  llooss  aannttiigguuooss  bbaabbiilloonniiooss  yy  eeggiippcciiooss  ccooppiiaarroonn  ssuuss  mmiittooss  ddee  llaa  

ccrreeaacciióónn  ddee  llooss  hheebbrreeooss..  

  

LLooss  mmiittooss  ddee  llooss  ddiioosseess  qquuee  ttoommaann  ffoorrmmaa  hhuummaannaa,,  ssuuffrreenn,,  mmuueerreenn  yy  vvuueellvveenn  aa  vviivviirr  ssee  

eennccuueennttrraann  eenn  ttooddaass  llaass  rreelliiggiioonneess  ppaaggaannaass  aannttiigguuaass..  IInncclluussoo  llooss  eennccoonnttrraammooss  eenn  llaa  rreelliiggiióónn  ddee  

llooss  aazztteeccaass  cceennttrrooaammeerriiccaannooss,,  uunnaa  cciivviilliizzaacciióónn  qquuee  nnoo  tteennííaa  nniinnggúúnn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  rreelliiggiióónn  ddeell  

mmeeddiitteerrrráánneeoo  oo  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo::  

  

  ""QQuueettzzaallccóóaattll  ((eell  ddiiooss  pprriinncciippaall  ddee  llooss  mmiittooss  aazztteeccaass))  eerraa  uunn  ssíímmbboolloo  ddee  mmuueerrttee  yy  

rreessuurrrreecccciióónn""  ((EEnncciiccllooppeeddiiaa  BBrriittáánniiccaa,,  ““QQuueettzzaallccóóaattll””))..  

  
  ""DDooss  ccoonncceeppttooss  pprrooffuunnddaammeennttee  aarrrraaiiggaaddooss  ssoonn  rreevveellaaddooss  ppoorr  eessttooss  mmiittooss..  UUnnoo  eess  qquuee  

eell  uunniivveerrssoo  eess  iinneessttaabbllee,,  qquuee  llaa  mmuueerrttee  yy  ddeessttrruucccciióónn  lloo  aammeennaazzaann  ccoonnttiinnuuaammeennttee..  EEll  

oottrroo  ddaa  éénnffaassiiss  aa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddeell  ssaaccrriiffiicciioo  ddee  llooss  DDiioosseess..  GGrraacciiaass  aall  aauuttoossaaccrriiffiicciioo  ddee  

QQuueettzzaallccóóaattll......  hhaa  ddaaddoo  aa  lluuzz  aa  llooss  hhoommbbrreess,,""  ((IIbbííddeemm,,  ““LLaa  rreelliiggiióónn  AAzztteeccaa””))..  

  

OOttrroo  ddee  llooss  ddiioosseess  aazztteeccaass  eerraa  TTeezzccaattlliippooccaa..  ÉÉll  eerraa  uunn  pprríínncciippee  ddee  ggrraann  bbeelllleezzaa  qquuee  llllaammóó  llaa  

aatteenncciióónn  ddee  ppaarrttiiddaarriiooss  ppooppuullaarreess,,  ppeerroo  ccuuaannddoo  eessttee  sseennttiimmiieennttoo  ppooppuullaarr  ssee  vvoollvviióó  ccoonnttrraa  ééll,,  llaa  

ggeennttee  lloo  aappeeddrreeóó  hhaassttaa  llaa  mmuueerrttee..  DDuurraannttee  llaa  eejjeeccuucciióónn,,  llaa  ggeennttee  ccoommpprreennddiióó  qquuee  hhaabbííaa  mmaattaaddoo  

aa  uunnaa  ddiivviinniiddaadd  iinnccóóggnniittaa  qquuee  hhaabbííaa  rreeaallmmeennttee  aasscceennddiiddoo  aall  cciieelloo..  

  

CCoonn  eessttooss  aanntteecceeddeenntteess  vvoollvveemmooss  ddee  nnuueevvoo  aall  eevvaannggeelliioo  ddee  PPaabblloo  yy  aa  llooss  ggeennttiilleess  qquuee  ffuueerroonn  

iimmpprreeggnnaaddooss  ddee  ééssttooss  mmiittooss  yy  rreelliiggiioonneess  ddee  mmiisstteerriioo..  

  

PPooddeemmooss  aacceeppttaarr  iinnggeennuuaammeennttee  eell  tteessttiimmoonniioo  ddee  PPaabblloo  ddee  qquuee  oobbttuuvvoo  ssuu  eevvaannggeelliioo  ddiirreeccttoo  ddeell  

cciieelloo  ddee  uunnaa  mmaanneerraa  eenn  qquuee  eevviittóó  ccuuaallqquuiieerr  iinnfflluueenncciiaa  hhuummaannaa  oo  ccuullttuurraall..  DDee  hheecchhoo,,  PPaabblloo  ddiijjoo  

qquuee  nnoo  nneecceessiittóó  ccoonnssuullttaarr  ccoonn  nnaaddiiee  ssuu  aauutteennttiicciiddaadd..  NNii  ssiiqquuiieerraa  llooss  aappóóssttoolleess  qquuee  ccaammiinnaarroonn  yy  

hhaabbllaarroonn  ccoonn  eell  JJeessúúss  hhiissttóórriiccoo  ccoonnttrriibbuuyyeerroonn  eenn  aallggoo  aa  ssuu  eevvaannggeelliioo,,  ddiijjoo  PPaabblloo..  ((LLééaassee  

GGáállaattaass  11))..  

  

¿¿CCoommpprreennddiióó  PPaabblloo,,  eenn  uunn  ggrraann  mmoommeennttoo  ddee  eessccllaarreecciimmiieennttoo  yy  eenntteennddiimmiieennttoo,,  qquuee  llaa  mmuueerrttee  yy  

rreessuurrrreecccciióónn  ddee  JJeessúúss  nnoo  ssóólloo  ffuuee  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  eessppeerraannzzaass  jjuuddííaass  ddeell  AAnnttiigguuoo  

TTeessttaammeennttoo,,  ssiinnoo  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  eessppeerraannzzaass  rreelliiggiioossaass  ddee  llooss  ggrriieeggooss??  

  

CCoonn  uunn  ppooccoo  ddee  iimmaaggiinnaacciióónn  ccrreeaattiivvaa  ddee  nnuueessttrraa  ppaarrttee  ppooddrrííaammooss  rreeccoonnssttrruuiirr  ssuu  ddiissccuurrssoo  aa  llooss  

hhoommbbrreess  ddee  AAtteennaass  eenn  eessttaass  ppaallaabbrraass::    
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  ""AALL  DDIIOOSS  NNOO  CCOONNOOCCIIDDOO..  AAll  qquuee  vvoossoottrrooss  aaddoorrááiiss,,  ppuueess,,  ssiinn  ccoonnoocceerrllee,,  eess  aa  qquuiieenn  yyoo  

ooss  aannuunncciioo..  LLaa  ddiivviinniiddaadd  mmuueerrttaa  yy  rreessuucciittaaddaa  nnoo  eess  AAddoonniiss  oo  AAttiiss,,  DDiioonnssiioo  oo  AAppóólloo,,  

SSaannddoonn  oo  HHeerráácclleess,,  ssiinnoo  JJeessúúss  ddee  NNaazzaarreett......""  ((CCoonnssuullttaarr  HHeecchhooss  1177))..  

  

AAuunnqquuee  llaa  iigglleessiiaa  ttaarrddóó  vvaarriiooss  ssiiggllooss  ffoorrmmaarr  uunnaa  tteeoollooggííaa  ddee  llaa  eennccaarrnnaacciióónn  ttoottaallmmeennttee  

ddeessaarrrroollllaaddaa  ((qquuee  eexxiiggiióó  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  uunnaa  ddooccttrriinnaa  ttoottaallmmeennttee  ddeessaarrrroollllaaddaa  ddee  llaa  

TTrriinniiddaadd)),,  ssee  ttiieennee  qquuee  rreeccoonnoocceerr  qquuee  yyaa  eerraa  iinncciippiieennttee  eenn  eell  eevvaannggeelliioo  ggeennttiill  ddee  PPaabblloo..  

  

EEnn  llaa  ddiissppuuttaa  eennttrree  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  ggeennttiill  ((qquuee  pprroonnttoo  ssee  vvoollvviióó  eell  úúnniiccoo  ttiippoo  rreeccoonnoocciiddoo  eenn  llaa  

iigglleessiiaa))  yy  llaass  rreelliiggiioonneess  ddee  mmiisstteerriioo,,  llaass  rreelliiggiioonneess  ddee  mmuueerrttee  yy  vviiddaa,,  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  ssee  ccoonnvviirrttiióó  

eenn  uunnaa  rreelliiggiióónn  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llaass  ddeemmááss..  

  

LLooss  mmiittooss  ggrriieeggooss  eessttaabbaann  bbaassaaddooss  eenn  ffáábbuullaass  nnoo  hhiissttóórriiccaass..  LLaa  rreelliiggiióónn  ddee  PPaabblloo  ffuuee  bbaassaaddaa  

eenn  uunnaa  mmuuyy  rreecciieennttee  ppeerrssoonnaa  hhiissttóórriiccaa  ccuuyyaass  hhuueellllaass  ttooddaavvííaa  eessttaabbaann  ffrreessccaass  eenn  PPaalleessttiinnaa..  

  

EEll  oottrroo  rraassggoo  eerraa  qquuee  mmiieennttrraass  llaass  rreelliiggiioonneess  ddeell  mmiisstteerriioo  tteennddííaann  aa  sseerr  ssiiggiilloossaass  yy  eelliittiissttaass  

((eexxcclluuyyeennddoo  aa  mmeennuuddoo  aa  llaass  ccllaasseess  bbaajjaass  yy  aa  llaass  mmuujjeerreess)),,  llaa  rreelliiggiióónn  ccrriissttiiaannaa  eerraa  mmááss  

iinncclluussiivvaa,,  mmááss  iigguuaalliittaarriiaa..  BBaassaaddaa  eenn  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ffuuee  ccoonnoocciiddaa  ppoorr  sseerr  aammiiggoo  ddee  llooss  

ppoobbrreess,,  llooss  pprroossccrriittooss  yy  mmuujjeerreess,,  uunnaa  rreelliiggiióónn  ddee  llaa  ccllaassee  bbaajjaa  yy  qquuee  ffuuee  ccaalliiffiiccaaddaa  ppaarraa  

ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  uunnaa  rreelliiggiióónn  uunniivveerrssaall..  DDeerrrroottóó  aa  ssuu  mmááss  ggrraannddee  rriivvaall,,  eell  MMiittrraaííssmmoo  qquuee  eerraa  uunnaa  

rreelliiggiióónn  ppaarraa  llaa  eelliittee  yy  llaass  ccllaasseess  aallttaass..  
  

  

LLOOSS  CCRRIISSTTOOSS      
  

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa::  hhttttpp::////eess..ggeeoocciittiieess..ccoomm//ccuullttuurraaaarrccaaiiccaa  

  

PPoorr  eennttrree  eell  mmuunnddoo  MMeeddiitteerrrráánneeoo,,  aassíí  ccoommoo  ttaammbbiiéénn  eenn  ttiieemmppooss  ddee  JJeessúúss,,  ccoonnvviivviieerroonn  uunnaa  ggrraann  

ccaannttiiddaadd  ddee  ccrreeddooss  yy  rriittuuaalleess,,  ccoonn  ssiimmiilliittuuddeess  eennttrree  ttooddooss  eellllooss  mmááss  aalllláá  ddee  ssuuss  lluuggaarreess  ddee  

oorriiggeenn..  

  

GGeenneerraallmmeennttee,,  llooss  ddiioosseess  aanncceessttrraalleess  ssee  aasseemmeejjaabbaann  eennttrree  eellllooss..  AA  ssaabbeerr::    

  

  NNaacciiddooss  mmuuyy  pprróóxxiimmooss  aa  nnuueessttrraa  NNaavviiddaadd  oo  eeqquuiinnoocccciioo  ddee  iinnvviieerrnnoo..  

  NNaacciiddooss  ddee  uunnaa  MMaaddrree  VViirrggeenn..  

  NNaacciiddooss  eenn  ppeesseebbrreess  oo  eenn  bbaajjooss  aappoosseennttooss..  

  LLlleevvaaddooss  aa  rreeaalliizzaarr  uunnaa  vviiddaa  ddeeddiiccaaddaa  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd..  

  LLllaammaaddooss  ppoorr  ssuuss  nnoommbbrreess  ccoommoo  ““LLuuzz  RReeddeennttoorraa"",,  ““SSaannaaddoorreess"",,  ““MMeeddiiaaddoorreess"",,  

SSaallvvaaddoorreess"",,  ““LLiibbeerrttaaddoorreess""..        

  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eellllooss::  

  

  FFuueerroonn  vveenncciiddooss  ppoorr  llaass  ffuueerrzzaass  ddee  llaass  TTiinniieebbllaass..  

  DDeesscceennddiieerroonn  aa  llooss  IInnffiieerrnnooss  oo  aa  llaass  TTiinniieebbllaass..  

  RReessuucciittaarroonn  nnuueevvaammeennttee  ddee  eennttrree  llooss  mmuueerrttooss..  

  LLlleevvaaddooss  aa  sseerr  gguuííaass  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd  ppaarraa  ccoonndduucciirr  aa  llooss  hhoommbbrreess  aa  uunn  mmuunnddoo  ddiivviinnoo..  

  FFuunnddaarroonn  ccoommuunniioonneess  ddee  ssaannttooss,,  iigglleessiiaass  oo  ccoommuunniiddaaddeess,,  eenn  llaass  ccuuaalleess  llooss  ddiissccííppuullooss  

rreecciibbeenn  uunn  rriittoo  ddee  iinniicciiaacciióónn  ((BBaauuttiissmmoo))  yy  ccoonnmmeemmoorraann  ssuu  ppeerrtteenneenncciiaa  ccoonn  ccoommiiddaass..      

  

  

11..  AAttiiss,,  CCrriissttoo  ddee  FFrriiggiiaa  

      

  NNaacciiddoo  ddee  llaa  vviirrggeenn  NNaannaa  uunn  2255  ddee  ddiicciieemmbbrree..  

  PPoosseeííaa  uunnaa  ddoobbllee  ddiivviinniiddaadd::  ppaaddrree  ee  hhiijjoo  ddiivviinnoo..  

  FFuuee  uunn  SSaallvvaaddoorr,,  ccrruucciiffiiccaaddoo  eenn  uunn  áárrbbooll  ppaarraa  llaa  ssaallvvaacciióónn  ddee  ttooddaa  llaa  hhuummaanniiddaadd..  

  FFuuee  eenntteerrrraaddoo,,  ppeerroo  aall  tteerrcceerr  ddííaa  ssaacceerrddootteess  eennccoonnttrraarroonn  ssuu  ttuummbbaa  vvaaccííaa..    

  RReessuucciittóó  eennttrree  llooss  mmuueerrttooss  uunn  2255  ddee    mmaarrzzoo..  

  BBaauuttiizzóó  aa  ssuuss  ddiissccííppuullooss  ccoonn  ssuu  ssaannggrree,,  ddee  ttaall  mmooddoo  qquuee  ssuuss  ppeeccaaddooss  ffuueerroonn  llaavvaaddooss,,  yy  

ssuuss  sseegguuiiddoorreess  ssee  ddeeccllaarraarroonn  ““hhaabbeerr  nnaacciiddoo  nnuueevvaammeennttee""..  

http://es.geocities.com/culturaarcaica
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  SSuuss  ffiieelleess  ccoommiieerroonn  ppaann  yy  ccoommiiddaa  ssaaggrraaddaa,,  ccrreeyyeennddoo  hhaabbeerr  rreecciibbiiddoo  eell  ccuueerrppoo  ddeell  

ssaallvvaaddoorr..  

  EEnn  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  ssuu  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn,,  qquuee  eess  eenn  pprriimmaavveerraa,,  eess  mmoossttrraaddoo  ccoommoo  

ffuuee  lleeggaallmmeennttee  mmuueerrttoo  yy  ccoollggaannddoo  ddee  uunn  áárrbbooll..  

  DDeennoommiinnaaddoo  ccoommoo  ““BBuueenn  PPaassttoorr"",,  ““EEll  SSuupprreemmoo  DDiiooss"",,  ““EEll  UUnniiggéénniittoo  HHiijjoo  ddee  DDiiooss””,,  ““EEll  

SSaallvvaaddoorr””..    

  

22..  BBuuddaa,,  CCrriissttoo  ddee  ÍÍnnddiiaa  

        

  NNaacciiddoo  ddee  llaa  vviirrggeenn  MMaayyaa  uunn  2255  ddee  ddiicciieemmbbrree..  

  SSuu  nnaacciimmiieennttoo  eess  aannuunncciiaaddoo  ppoorr  uunnaa  eessttrreellllaa  yy  vviissiittaaddoo  ppoorr  hhoommbbrreess  ssaabbiiooss  ccoonn  

ccoossttoossooss  rreeggaallooss  ((RReeyyeess  MMaaggooss))..    

  AA  ssuu  nnaacciimmiieennttoo  llooss  áánnggeelleess  llee  ccaannttaabbaann  ccaanncciioonneess  cceelleessttiiaalleess..  

  AA  llooss  1122  aaññooss  eennsseeññóó  eenn  uunn  TTeemmpplloo..    

  FFuuee  tteennttaaddoo  ppoorr  MMaarraa,,  qquuee  eerraa  eell  eessppíírriittuu  ddeell  mmaall,,  eenn  ttiieemmppooss  ddee  aayyuunnoo..  

  BBaauuttiizzaaddoo  ccoonn  aagguuaa,,  eenn  nnoommbbrree  ddeell  eessppíírriittuu  ddeell  ddiiooss  pprreesseennttee..  

  SSaannóó  aa  ppeerrssoonnaass  eennffeerrmmaass..  

  AAlliimmeennttóó  aa  uunnaass  550000  ppeerrssoonnaass  aa  ppaarrttiirr  ddee  uunnaa  ppeeqquueeññaa  ccaannaassttaa  ddee  bbiizzccoocchhooss  ((ppaanneess,,  

aalliimmeennttooss))..  

  CCaammiinnóó  ssoobbrree  eell  aagguuaa..  

  VViinnoo  ppaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  llaa  lleeyy..    

  PPrreeddiiccóó  eell  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddeell  rreeiinnoo  ddee  llooss  jjuussttooss..  

  OObblliiggóó  aa  ssuuss  sseegguuiiddoorreess  llaa  ppoobbrreezzaa  yy  llaa  rreennuunncciiaa  aall  mmuunnddoo..  

  SSee  ttrraannssffoorrmmóó  eenn  uunn  mmoonnttee..  

  MMuueerrttoo,,  sseeggúúnn  cciieerrttaass  ttrraaddiicciioonneess  eenn  uunnaa  ccrruuzz,,  ffuuee  sseeppuullttaaddoo  yy  rreessuucciittaaddoo  eennttrree  llooss  

mmuueerrttooss  lluueeggoo  ddee  qquuee  ssuu  ttuummbbaa  ffuueerraa  aabbiieerrttaa  ppoorr  uunnaa  ffuueerrzzaa  ssoobbrreennaattuurraall..  

  AAsscceennddiióó  hhaacciiaa  llooss  cciieellooss  ((NNiirrvvaannaa)),,  ppaarraa  rreettoorrnnaarr  lluueeggoo,,  eenn  ddííaass,,  yy  jjuuzzggaarr  aa  llooss  

mmuueerrttooss..  

  DDeennoommiinnaaddoo  ““EEll  BBuueenn  PPaassttoorr"";;  ““CCaarrppiinntteerroo"",,  ““AAllffaa  yy  OOmmeeggaa"",,  ““PPoorrttaaddoorr  ddeell  lliibbrree  

PPeeccaaddoo"",,  ““MMaaeessttrroo"",,  ““LLaa  LLuuzz  ddeell  MMuunnddoo"",,  ““RReeddeennttoorr"",,  eettcc..    

  

33..  DDiioonniissiioo,,  CCrriissttoo  ddee  GGrreecciiaa  

        

  NNaacciiddoo  ddee  uunnaa  vviirrggeenn  uunn  2255  ddee  ddiicciieemmbbrree  yy  eenn  uunn  ppeesseebbrree..  

  HHaa  eessttaaddoo  vviiaajjaannddoo  yy  eennsseeññaannddoo..    

  LLlleevvóó  aa  ccaabboo  ddiiffeerreenntteess  mmiillaaggrrooss..  

  MMoonnttaaddoo  eenn  uunn  bbuurrrroo  rreeaalliizzóó  uunnaa  pprroocceessiióónn  ttrriiuunnffaall..  

  TTrraannssffoorrmmóó  aagguuaa  eenn  vviinnoo..  

  DDiioo  ddee  ccoommeerr  aalliimmeennttoo  ssaaggrraaddoo  aa  ssuuss  sseegguuiiddoorreess  yy  rreecciibbiieerroonn  aassíí  eell  ccuueerrppoo  ddeell  ddiiooss..  

  RReessuucciittóó  ddee  eennttrree  llooss  mmuueerrttooss  uunn  2255  ddee  mmaarrzzoo..  

  EEss  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ccoonn  eell  ssíímmbboolloo  ddeell  ccaarrnneerroo  yy  eell  ccoorrddeerroo..  

  DDeennoommiinnaaddoo  ccoommoo  ““RReeyy  ddee  RReeyyeess"";;  ““EEll  UUnniiggéénniittoo  ddee  DDiiooss"";;  ““EEll  RReeddeennttoorr"";;  ““EEll  

SSaallvvaaddoorr"";;  ““EEll  ppoorrttaaddoorr  ddee  ttooddooss  llooss  ppeeccaaddooss"",,  ““UUnnggiióó  aa  UUnnoo"",,  ““EEll  AAllffaa  yy  eell  OOmmeeggaa""..    

  

  44..  JJeessúúss,,  CCrriissttoo  ddeell  MMeeddiioo  OOrriieennttee  

        

  JJuuddiioo  oorriiggiinnaarriioo  ddee  NNaazzaarreett  aaddoorraaddoo    eenn  RRoommaa  yy  eevveennttuuaallmmeennttee  eenn  ttooddaa  EEuurrooppaa  yy  ssuuss  

ccoolloonniiaass..  

  NNaacciiddoo  eenn  uunn  ppeesseebbrree  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  ccuueevvaa  uunn  2255  ddee  ddiicciieemmbbrree..  

  HHiijjoo  ddee  llaa  vviirrggeenn  MMaarrííaa,,  sseeggúúnn  llooss  EEvvaannggeelliioo  yy  eenn  uunnaa  ccuueevvaa  sseeggúúnn  eell  ““pprrootteevvaannggeelliioo””..  

  VViiaajjóó  eexxtteennssaammeennttee  yy  rreeaalliizzóó  bbuueennooss  ooffiicciiooss..  

  FFuuee  ttrraaiicciioonnaaddoo,,  ssaaccrriiffiiccaaddoo  yy  sseeppuullttaaddoo  ssuu  ccuueerrppoo  eenn  uunnaa  ttuummbbaa..    

  RReessuucciittóó  eennttrree  llooss  mmuueerrttooss  aall  tteerrcceerr  ddííaa..  

  AAsscceennddiióó  aa  llooss  cciieellooss..    

  

55..  HHeerraacclleess,,  CCrriissttoo  ddee  GGrreecciiaa  

        

  NNaacciiddoo  eenn  eell  eeqquuiinnoocccciioo  ddee  iinnvviieerrnnoo,,  hhiijjoo  ddee  uunnaa  vviirrggeenn  ddee  qquuiieenn  nnoo  ttuuvvoo  sseexxoo  hhaassttaa  

qquuee  eell  nniiññoo  nnaacciieerraa..  

  SSaaccrriiffiiccaaddoo  eenn  eell  eeqquuiinnoocccciioo  ddee  pprriimmaavveerraa..  
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  DDeennoommiinnaaddoo  ““EEll  SSaallvvaaddoorr"",,  ““PPrríínncciippee  ddee  llaa  PPaazz"",,  ““HHiijjoo  ddee  ttooddooss  llooss  jjuussttooss””,,  ““EEll  

UUnniiggéénniittoo""..  

  

66..  KKrriisshhnnaa,,  CCrriissttoo  ddee  IInnddiiaa  

  

  NNaacciiddoo  eenn  ttiieemmppooss  eenn  qquuee  ssuu  PPaaddrree  ssuussttiittuuttoo,,  NNaannddaa,,  ssee  eennccoonnttrraabbaa  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ppaarraa    

ppaaggaarr  ssuuss  iimmppuueessttooss  aall  RReeyy..  

  SSuu  nnaattiivviiddaadd  ffuuee  aannuunncciiaaddaa  ppoorr  uunnaa  eessttrreellllaa..  

  FFuuee  hhiijjoo  ddee  llaa  vviirrggeenn  DDeevvaakkii,,  eenn  uunnaa  ccuueevvaa,,  qquuee  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  ssuu  nnaacciimmiieennttoo  ffuuee  

iilluummiinnaaddaa  ppoorr  uunnaa  eessttrreellllaa..    

  LLaass  vvaaccaass  aaddoorraarroonn  ssuu  nnaacciimmiieennttoo..  

  EEll  RReeyy  KKaannssaa  iinntteennttóó  bbuussccaarr  aall  nnaacciiddoo,,  oorrddeennaannddoo  aasseessiinnaarr  aa  ttooddooss  llooss  nniiññooss  vvaarroonneess  

nnaacciiddooss  eessaa  mmiissmmaa  nnoocchhee..  

  VViiaajjóó  mmuucchhoo  oobbrraannddoo  vvaarriiooss  mmiillaaggrrooss::  rreessuucciittóó  mmuueerrttooss,,  ssaannóó  lleepprroossooss,,  ccuurróó  aa  ssoorrddooss  yy  

cciieeggooss..  

  LLaa  ccrruucciiffiixxiióónn  ddee  KKrriisshhnnaa  eess  rreepprreesseennttaaddaa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunnaa  ccrruuzz  yy  ssuuss  bbrraazzooss  

eexxtteennddiiddooss..    

  CCoollggaannddoo  ddee  llaa  ccrruuzz,,  ffuuee  aattrraavveessaaddoo  ppoorr  uunnaa  fflleecchhaa..  

  FFaalllleecciióó,,  ddeesscceennddiióó  aa  llooss  iinnffiieerrnnooss,,  ppeerroo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aall  tteerrcceerr  ddííaa  aasscceennddiióó  aa  llooss  

cciieellooss..  

  RReettoorrnnóó  ddííaass  mmááss  ttaarrddee  ppaarraa  jjuuzzggaarr  aa  llooss  mmuueerrttooss..  

  KKrriisshhnnaa  eess  llaa  sseegguunnddaa  ppeerrssoonniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ttrriinniiddaadd  hhiinnddúú..    

  
77..  MMiittrraa,,  CCrriissttoo  ddee  PPeerrssiiaa  

        

  OOrriiggiinnaarriioo  ddee  PPeerrssiiaa,,  aaddoorraaddoo    eenn  llaa  IInnddiiaa  yy  eevveennttuuaallmmeennttee  eenn  RRoommaa..  

  CCuuaannddoo  eell  mmiittoo  ddee  CCrriissttoo  eerraa  nnuueevvoo  yy  ppooccoo  ccoonnoocciiddoo,,  MMiittrraa  yy  eell  MMiittrraaííssmmoo  eerraann  yyaa  

aanncceessttrraalleess..  

  AAddoorraaddoo  ppoorr  llooss  ssiiggllooss  ccoommoo  eell  mmeennssaajjeerroo  ddee  llaa  vveerrddaadd..  

  MMiittrraa  eerraa  vveenneerraaddoo  ppoorr  llooss  PPeerrssaass  ((ZZoorrooaassttrriiaanniissmmoo)),,  yy  ppoorr  llooss  HHiinnddúúeess  ((vvééaassee  llaa  

lliitteerraattuurraa  VVééddiiccaa))  aanntteess  ddee  qquuee  ssuu  ffee  ffuueerraa  rreeccoonnoocciiddaa  eenn  RRoommaa,,  eenn  ddoonnddee  llooss  mmiisstteerriiooss  

fflloorreecciieerroonn  eenn  eell  ssiigglloo  IIII  dd..CCrriissttoo..  

  TTeemmpprraannaammeennttee  llooss  ccrriissttiiaannooss  ddoommiinnaarroonn  eessttaa  rreelliiggiióónn  eexxtteerrmmiinnaannddoo  aa  MMiittrraass  yy  aa  ssuuss  

ffiieelleess,,  aarrrraassaannddoo  ssuuss  tteemmppllooss  ee  iinncceennddiiaannddoo  ssuuss  ssaaggrraaddooss  tteexxttooss..  

  CCaaddaa  aaññoo,,  aa  mmeeddiiaaddooss  ddee  iinnvviieerrnnoo,,  eell  hhiijjoo  ddeell  ddiiooss  nnuueevvaammeennttee  nnaaccííaa,,  ppoonniieennddoo  ffiinn  aa  llaa  

oossccuurriiddaadd..  CCaaddaa  pprriimmeerr  mmiinnuuttoo  ddee  ttooddooss  llooss  2255  ddee  ddiicciieemmbbrree  eenn  eell  TTeemmpplloo  ddee  MMiittrraa  llooss  

ssaacceerrddootteess,,  ccoonn  aattuueennddooss  bbllaannccooss,,  eenncceennddííaann  vveellaass  ee  iinncciieennssooss  cceelleebbrraannddoo  eell  

nnaacciimmiieennttoo  ddeell  hhiijjoo  ddeell  ddiiooss..    

  MMiittrraa,,  nnaacciiddoo  uunn  2255  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  eenn  uunnaa  ccuueevvaa,,  eerraa  hhiijjoo  ddee  uunnaa  mmaaddrree  vviirrggeenn..    

  MMiittrraa  ddeesscceennddiióó  ddeell  cciieelloo  ccoommoo  hhoommbbrree,,  ssaallvvóó  llaa  hhuummaanniiddaadd  ddee  ssuuss  ppeeccaaddooss..  

  EErraa  ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  ““EEll  SSaallvvaaddoorr""    ““EEll  hhiijjoo  ddee  DDiiooss"",,  ““EEll  RReeddeennttoorr"",,  ““EEll  CCoorrddeerroo  ddee  DDiiooss""..  

  MMiittrraa,,  jjuunnttoo  aa  ddooccee  ddiissccííppuullooss,,  vviiaajjóó  eexxtteennssaammeennttee  ccoonnvviirrttiiéénnddoossee  eenn  uunn  mmaaeessttrroo  ee  

iilluummiinnaaddoorr  ddee  llooss  hhoommbbrreess..  

  FFuuee  sseeppuullttaaddoo  eenn  uunnaa  ttuummbbaa,,  ddee  llaa  ccuuaall  rreessuucciittóó  eennttrree  llooss  mmuueerrttooss..  

  SSuuss  sseegguuiiddoorreess  gguuaarrddaann  aall  SSaabbaatt  ccoommoo  ssii  ffuueessee  uunn  ddííaa  ssaannttoo,,  yy  lllleevvaann  aa  ccaabboo  

bbaannqquueetteess  ssaaccrraammeennttaalleess  eenn  mmeemmoorriiaa  ddee  ééssttee  aaccoonntteecciimmiieennttoo..    

  LLaass  ssaaggrraaddaass  ccoommiiddaass,,  ppaann  yy  aagguuaa,,  oo  ppaann  yy  vviinnoo,,  ssoonn  ssiimmbbóólliiccaammeennttee  eell  ccuueerrppoo  yy  llaa  

ssaannggrree  ddeell  ssaaggrraaddoo  ttoorroo  ((ddiiooss))..  

  BBaauuttiissmmoo  eenn  llaa  ssaannggrree  ddeell  ttoorroo..  ((ttaauurroobboolluumm))  ccoommoo  rriittoo  ddee  iinniicciiaacciióónn..  

  BBaauuttiissmmoo    ““llaavvaaddoo  eenn  llaa  ssaannggrree  ddeell  ccoorrddeerroo""  mmaass  ttaarrddee..  

  BBaauuttiissmmoo  ddee  aagguuaa  ((rreeggiissttrraaddoo  ppoorr  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo))..  

  LLooss  rriittuuaalleess  mmiittrraaiiccooss  ooccaassiioonnaabbaann  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  yy  ssaallvvaacciióónn  ddee  ssuuss  ffiieelleess  ((uunnaa  

eessppeecciiee  ddee  eelleevvaacciióónn  ddeell  aallmmaa  hhaacciiaa  uunnaa  rreeaalliiddaadd  ddiivviinnaa))..  

  LLooss  ffeessttiivvaalleess  mmiittrraaiiccooss  eerraann  ddooss::  uunnoo  hhaacciiaa  eell  ssoollssttiicciioo  ddee  iinnvviieerrnnoo,,  ((qquuee  ssiimmbboolliizzaa  ssuu  

nnaacciimmiieennttoo)),,  yy  oottrroo  hhaacciiaa  eell  ssoollssttiicciioo  ddee  pprriimmaavveerraa  ((qquuee  ssiimmbboolliizzaa  aa  ssuu  mmuueerrttee  yy  

rreessuurrrreecccciióónn))..  

  
88..  OOssiirriiss,,  CCrriissttoo  ddee  EEggiippttoo  

        

  NNaacciióó  ppaarraa  ccuummpplliirr  yy  hhaacceerr  ccuummpplliirr  llaa  lleeyy..  
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  SSee  llee  LLllaammóó  KKRRSSTT,,  eell  uunniiddoo..  

  NNaacciiddaa  ddee  llaa  vviirrggeenn  IIssiiss--MMeerrii  uunn  2255  ddee  ddiicciieemmbbrree  eenn  uunn  ppeesseebbrree..  

  SSuu  nnaacciimmiieennttoo  ffuuee  aannuunncciiaaddoo  ppoorr  uunnaa  eessttrreellllaa  yy  aassiissttiiddoo  ppoorr  ttrreess  hhoommbbrreess  ssaabbiiooss..  

  SSuu  ppaaddrree  tteerrrreennaall  ssee  llllaammaabbaa  ““SSeebb""  ccuuyyaa  ttrraadduucccciióónn  ccoorrrreessppoonnddee  aa  ““JJoosséé””..  

  AA  llooss  1122  aaññooss  eennsseeññaabbaa  eenn  eell  TTeemmpplloo,,  yy  aa  llooss  3300  aaññooss  ffuuee  bbaauuttiizzaaddoo..  

  SSuu  bbaauuttiissmmoo  ssee  eeffeeccttuuóó  eenn  eell  rrííoo  LLaarruuttaannaa,,  ((rrííoo  JJoorrddáánn)),,  ppoorr  ““AAnnuupp””  eell  BBaauuttiissttaa,,  qquuiieenn  

ffuueerraa  ddeeccaappiittaaddoo..  ((  ““AAnnuupp””  ssee  ttrraadduuccee  ppoorr  ““JJuuaann””))..  

  VViiaajjóó  eexxtteennssaammeennttee,,  eennsseeññóó  aa  llooss  hhoommbbrreess  yy  llooss  ppaacciiffiiccóó  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  mmúússiiccaa  yy  ssuu  

bboonnddaadd..  NNoo  eemmpplleeóó  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  ssuuss  bbrraazzooss..  

  HHiizzoo  mmiillaaggrrooss,,  eexxoorrcciizzóó  aa  llooss  ddeemmoonniiooss  yy  rreessuucciittóó  ddee  eennttrree  llooss  mmuueerrttooss..  

  CCaammiinnóó  ssoobbrree  eell  aagguuaa..  

  FFuuee  ttrraaiicciioonnaaddoo  ppoorr  TTiiffóónn,,  ccrruucciiffiiccaaddoo  eennttrree  ddooss  llaaddrroonneess  eell  1177  ddee  AAtthhrryy..    

  SSeeppuullttaaddoo  eenn  uunnaa  ttuummbbaa  yy  aall  tteerrcceerr  ddííaa  ((1199  ddee  aatthhrr))  rreessuucciittóó..  

  SSuuss  ddiissccííppuullooss  cceelleebbrraabbaann  ccaaddaa  aaññoo  eenn  eell  eeqquuiinnoocccciioo  ddee  pprriimmaavveerraa  ssuu  mmuueerrttee  yy  

rreessuurrrreecccciióónn..  

  DDeennoommiinnaaddoo  ““EEll  ccaammiinnoo  ddee  llaa  VVeerrddaadd  yy  ddee  llaa  LLuuzz"",,  ““EEll  MMeessííaass"",,  ““DDiiooss  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  

HHoommbbrree"",,  ““EEll  HHiijjoo  ddeell  SSeeññoorr"",,  ““EEll  VVeerrbboo  hheecchhoo  ccaarrnnee"",,  ““LLaa  VVeerrddaadd  ddee  llaa  PPaallaabbrraa""..  

  SSee  eessppeerraabbaa  rreeiinnaarraa  mmiill  aaññooss..  

  

99..  ZZoorrooaassttrroo,,  CCrriissttoo  ddee  AAssiiaa  MMeennoorr  

        

  NNaacciiddoo  ddee  uunnaa  vviirrggeenn..  

  FFuuee  bbaauuttiizzaaddoo  eenn  uunn  rrííoo..  

  EEnn  ssuu  jjuuvveennttuudd  aassoommbbrróó  ccoonn  ssuu  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa  ssaabbiidduurrííaa  aa  oottrrooss  ssaabbiiooss..    

  CCuuaannddoo  ccuummpplliióó  3300  aaññooss  ccoommeennzzóó  ssuu  mmiinniisstteerriioo..  

  TTeennttaaddoo  eenn  eell  ddeessiieerrttoo  ppoorr  eell  ddeemmoonniioo..  

  DDeessaalloojjóó  aa  llooss  ddeemmoonniiooss..  

  DDeevvoollvviióó  llaa  vviissttaa  aa  uunn  hhoommbbrree..  

  RReevveellóó  ttooddooss  llooss  mmiisstteerriiooss  ddeell  cciieelloo  yy  ddeell  iinnffiieerrnnoo,,  ddee  llaa  rreessuurrrreecccciióónn,,  ddeell  jjuuiicciioo  yy    ddee  llaa  

ssaallvvaacciióónn..  

  SSuuss  ffiieelleess  cceelleebbrraabbaann  llaa  EEuuccaarriissttííaa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  uunnaa  ccoommiiddaa  ssaaggrraaddaa..  

  SSee  llee  ddeennoommiinnaabbaa  ““LLaa  PPaallaabbrraa  hheecchhaa  CCaarrnnee""..  

  

1100..  LLaa  hhiissttoorriiaa  ddee  JJeessúúss,,  ccoommoo  uunn  mmiittoo  aaggrrííccoollaa  

  

LLooss  mmiittooss  ddee  llaass  rreelliiggiioonneess  aaggrrííccoollaass  qquuee  eessttaabbaann  vviiggeenntteess  eenn  mmuucchhaass  rreeggiioonneess  ddeell  uunniivveerrssoo,,  

ccoonn  mmuucchhaa  aanntteerriioorriiddaadd  aanntteess  ddeell  nnaacciimmiieennttoo  ddee  llaa  eerraa  ccrriissttiiaannaa,,  ssiigguueenn  eexxaaccttaammeennttee  eell  mmiissmmoo  

eessqquueemmaa..  LLooss  pprroottaaggoonniissttaass  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  ssoonn::  

  

  UUnnaa  vviirrggeenn  

  UUnn  hhiijjoo--aa  qquuee  nnaaccee  yy  mmuueerree  ppaarraa  ddaarr  ddee  ccoommeerr  aa  llaa  hhuummaanniiddaadd..  

  

1100..11..  LLaa  ddiioossaa  mmaaddrree  aaddqquuiieerree  ddiiffeerreenntteess  nnoommbbrreess::    

  

AAffrrooddiittaa,,  AAiinnee,,  AAlliillaatt,,  AAnnaatt,,  AAnnaahhiittaa,,  AAsseerraa,,  AArrtteemmiissaa,,  AAssttaarrttéé,,  AAsstthhoorreett,,  AAssttrroonnooee,,  AAxxiieerrooss,,  

BBaaaallaatt,,  BBaaaallttiiss,,  BBeelloonnaa,,  BBeennddiiss,,  CCeerreess,,  CCiibbeelleess,,  CCoottiittoo,,  CCuueerraauuááppaarrii,,  DDaammiiaa,,  DDaannaa,,  DDeemmeetteerr,,  

DDiiccttiinnaa,,  EEiitthhiinnoohhaa,,  FFrreeiiaa,,  GGrraanniiaa,,  HHaannnnaahhaannnnaa,,  HHeerrcciinnaa,,  HHii''ííaakkaa,,  IInnaannnnaa,,  IIsshhttaarr,,  IIssiiss,,  IIxxmmuuccaannaa,,  

KKeerrrrii,,  KKrruummiinnaa,,  LLuussiiaa,,  MMaa,,  MMaarrii,,  MMiilliittaa,,  PPrriitthhiivvii,,  RReettiiaa,,  RRhhiiaannnnoonn,,  RRoozzaanniizzyy,,  SSaallaammbbóó,,  SSeennaa,,  

SSyyrraa,,  TTaaiillttiiuu,,  TTaanniitt,,  VVeennuuss,,  WWeekkaattaammaa,,  ((VViirrggeenn  MMaarrííaa)),,......  

  

1100..22..  EEll  hhiijjoo--aa  eess  llllaammaaddoo::    

  

AAccaavviisstteerr,,  AAttiiss,,  AAddoonniiss,,  AAmmaannuuss,,  AArraannrrhhoodd,,  AArriiaaddnnaa,,  AAxxiiookkeerrssaa,,  AAuuxxeessiiaa,,  BBhhaavvaannii  //  KKaallii,,  BBaassaa  

GGrraannddee,,  BBaaaall,,  BBrriittoommaarrttiiss,,  CCoommbbaabboo,,  CCoorraa,,  DDiiaarrmmaaiidd,,  DDuummuuzzii,,  DDuussuurraa,,  EEaarrlleess  ddee  DDeessmmoonndd,,  

EEsshhmmuunndd,,  EEuurrooppaa,,  FFeerreeffaattaa,,  GGaalliiaa,,  GGuuggaallaannnnaa,,  HHiippóólliittoo,,  IIxxqquuiicc,,  LLiibbeerraa,,  LLoohhiiaauu,,  LLuuggnnaa,,  LLúúuuffrrii,,  

MMeellqqaarrtt,,  MMeellccaarriioo,,  MMiillccrraattoo,,  MMiissaa,,  NNiiggoollaa,,  OOnnaattaagg,,  OOrriióónn,,  OOssiirriiss  //  HHoorruuss,,  PPeelllleess,,  PPeerrssééffoonnaa,,  

PPrroosseerrppiinnaa,,  PPwwyyllll,,  RRoodd,,  RRoobbiiggoo,,  SSaabbaacciioo,,  SSaannddóónn,,  SShhaammiinn,,  TTaammmmuuzz,,  TTeelleeppiinnoo,,  VViirrbbiiuuss,,  

XXaarraattaannggaa,,  ((CCrriissttoo  //  JJeessúúss))......  

  

EEnn  eessttooss  mmiittooss  aaggrrííccoollaass::  
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  EEll  hhiijjoo  rreepprreesseennttaa  llaa  sseemmiillllaa  eenntteerrrraaddaa,,  hhaassttaa  qquuee  rreeaappaarreeccee  ccoonn  llaa  ffoorrmmaa  ddee  ppllaannttaa  qquuee  

ccoommiieennzzaa  aa  bbrroottaarr..  LLaass  ppllaannttaass  mmaadduurraann  hhaassttaa  sseerr  ccoosseecchhaaddaass  yy  eell  cciicclloo  eenntteerroo  vvuueellvvee  

aa  rreepprreesseennttaarrssee..  

  

  SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  ddiiooss  mmuueerrttoo  yy  rreessuucciittaaddoo  ((aassppeeccttoo  qquuee  ssee  ttiieennee  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  ««mmuueerrttee»»  

ddee  llaa  eessppiiggaa,,  llaa  ssiieemmbbrraa  yy  eell  rreebbrroottee  ddee  llaa  nnuueevvaa  eessppiiggaa……  

  

FFrraazzeerr  rreeccoonnooccee  eenn  eell  mmiittoo  oossiirriiaannoo  ttooddaass  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  ccuullttoo  aa  uunn  eessppíírriittuu  ddee  llaa  

vveeggeettaacciióónn..  OOssiirriiss  sseerrííaa  uunnoo  ddee  eessttooss  ddiioosseess  aaggrraarriiooss  qquuee  ccaaddaa  aaññoo,,  eenn  eell  ttiieemmppoo  ddee  llaass  

ccoosseecchhaass,,  ssoonn  ddeessmmeemmbbrraaddooss  ppoorr  llaass  hhoocceess  yy  qquuee  eenntteerrrraaddooss  eenn  ffoorrmmaa  ddee  sseemmiillllaa  rreennaacceenn  

dduurraannttee  llaa  pprriimmaavveerraa..  AA  ppeessaarr  ddee  llaa  ppoommppaa  ccoonn  qquuee  eenn  llooss  ttiieemmppooss  ppoosstteerriioorreess  llooss  ssaacceerrddootteess  

rrooddeeaarroonn  llaa  aaddoorraacciióónn  ddee  OOssiirriiss,,  llaa  ccoonncceeppcciióónn  ddeell  ddiiooss  ccoommoo  eell  ggrraannoo  ddee  ttrriiggoo  aappaarreeccee  ccllaarraa  eenn  

llaa  ffeessttiivviiddaadd  ddee  ssuu  mmuueerrttee  yy  rreessuurrrreecccciióónn  cceelleebbrraaddaa  pprriimmeerroo  eenn  eell  mmeess  ddee  KKhhooiiaakk  yy  ddeessppuuééss  eenn  

eell  mmeess  ddee  AAtthhyyrr..  TTaall  ffeessttiivviiddaadd  eessttaabbaa  eesseenncciiaallmmeennttee  ddeeddiiccaaddaa  aa  llaa  ssiieemmbbrraa..  

  

DDee  mmaanneerraa  qquuee  eell  oorriiggeenn  ddee  llaa  rreelliiggiióónn  ccrriissttiiaannaa,,  aall  iigguuaall  qquuee  eell  ddee  llaass  mmiittoollooggííaass  ppaaggaannaass,,  ttiieennee  

rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa..  YY  ppoorr  ttaannttoo,,  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  eess  uunnaa  rreelliiggiióónn  aaggrrííccoollaa,,  ddee  

aahhíí  qquuee  JJeessúúss  sseeaa  eell  ""ffrruuttoo  ddeell  vviieennttrree""  ddee  llaa  vviirrggeenn  ppeerrssoonniiffiiccaaddoo  eenn  eell  ppaann  ddee  cceerreeaall  yy  qquuee,,  

sseeggúúnn  eell  mmiittoo,,  ddiiccee  aall  rreeppaarrttiirrlloo  aa  ssuuss  ddiissccííppuullooss::  ""TToommaadd  yy  ccoommeedd,,  ééssttee  eess  mmii  ccuueerrppoo..""  ((MMaatt,,  2266,,  

2266))..  TTaammbbiiéénn  JJeessúúss  eess  eell  ffrruuttoo  ddee  llaa  vveennddiimmiiaa  //  eell  vviinnoo  ccoonntteenniiddoo  eenn  uunn  ccáálliizz,,  ddeell  qquuee  ddiiccee  ((MMaatt,,  

2266,,  2277))::  ““BBeebbeedd  ddee  ééll  ttooddooss,,  qquuee  eessttaa  eess  mmii  ssaannggrree””..  

  

SSii  ssee  ttiieennee  eenn  ccuueennttaa  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  qquuee  eessttaass  eexxpprreessiioonneess  ccoonnttiieenneenn  ssoobbrree  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  

aaggrriiccuullttuurraa  ssee  eenntteennddeerráá  qquuee  llaa  mmeettááffoorraa  ddee  qquuee  JJeessúúss  //  CCrriissttoo  mmuueerree  ccoommoo  sseemmiillllaa  ((qquuee  ssee  

eennttiieerrrraa  ppaarraa  ggeerrmmiinnaarr))  yy  rreessuucciittaa  ccoommoo  vveeggeettaacciióónn  yy  fflloorreess  eenn  llaa  pprriimmaavveerraa  yy  nnaaccee  ddee  llaa  MMaaddrree  

ÁÁrrbbooll  ccoommoo  ffrruuttoo  mmaadduurroo  ppaarraa  ddaarr  ddee  ccoommeerr  aa  llaa  hhuummaanniiddaadd::  ccoommoo  eessppiiggaa  ddee  cceerreeaall  oo  ccoommoo  

ffrruuttoo  ddee  llaa  vveennddiimmiiaa  ==  ccuueerrppoo  yy  ssaannggrree..  

  
LLoo  ccoonnffiirrmmaa  eell  eemmiinneennttee  mmiittóóllooggoo  CCaammppbbeellll  eenn  uunn  tteexxttoo  aappoorrttaaddoo  ppoorr  MMooyyeerrss  ((11999911,,  115599))  ))  eenn  

EEll  ppooddeerr  ddeell  mmiittoo..  EEmmeeccéé  EEddiittoorreess,,  SS..  AA..,,  BBaarrcceelloonnaa  ccuuaannddoo  ddiiccee::    

  

  ""LLaa  hhiissttoorriiaa  ddee  CCrriissttoo  iimmpplliiccaa  llaa  ssuubblliimmaacciióónn  ddee  lloo  qquuee  oorriiggiinnaallmmeennttee  eerraa  uunnaa  iimmaaggeenn  

vveeggeettaall  mmuuyy  ssóólliiddaa..  JJeessúúss  eessttáá  eenn  llaa  RRaammaa  SSaaggrraaddaa,,  eell  áárrbbooll,,  yy  ééll  mmiissmmoo  eess  eell  ffrruuttoo  ddeell  

áárrbbooll..""  YY  rraattiiffiiccaa  qquuee  eell  nnaacciimmiieennttoo  ddee  JJeessúúss  eess  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ccoonn  eell  ffrruuttoo  mmaadduurroo..    

  

EEll  hheecchhoo  qquuee  llooss  mmiittóóllooggooss  ccrriissttiiaannooss  ddeennoommiinnaarraann  aa  JJeessúúss  ccoommoo  MMeessííaass,,  mmuueessttrraann  qquuee  

iinntteerrpprreettaarroonn  mmaall  lloo  qquuee  nnoo  eerraa  mmááss  qquuee  uunnaa  mmeettááffoorraa  aaggrrííccoollaa,,  ttrraass  aapprrooppiiaarrssee  ddee  mmiittooss  ddee  

rreelliiggiioonneess  pprreecceeddeenntteess  yy  qquuee  nnoo  eenntteennddííaann::    

  

  DDiieerroonn  eell  aappeellaattiivvoo  ddee  MMeessííaass  ccoonnffuunnddiieennddoo  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ee  iinntteerrpprreettáánnddoolloo  ccoonn  llaa  

ppaallaabbrraa  mmeessssiiaass  ddeell  hheebbrreeoo  mmeesscchhiiaaff  ==  EEll  MMeessííaass  ee  iigguuaall  aa  CCrriissttoo  eenn  llaattíínn  ==  UUnnggiiddoo,,  eenn  

vveezz  ddee  rreellaacciioonnaarrllaa  ccoonn  eell  ccoonncceeppttoo  ddeell  qquuee  ssee  aapprrooppiiaarroonn  ddee  oottrraa  rreelliiggiióónn  yy  qquuee  nnoo  

eenntteennddiieerroonn::  llaa  ppaallaabbrraa  mmeessssiiss  ==  rreeccoolleeccttaarr  llaass  ffrruuttaass  [[ddee  mmeessssiiss,,  ssiieeggaa,,  ccoosseecchhaa,,  

rreeccoolleecccciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  ddee  llaa  ttiieerrrraa,,  BBllaannqquueezz  ((11998855,,  996622))::  DDiicccciioonnaarriioo  LLaattiinnoo--

EEssppaaññooll..  TToommoo  22..  EEddiittoorriiaall  RRaammóónn  SSooppeennaa,,  SS..  AA..,,  BBaarrcceelloonnaa))..  

  

  DDee  ffoorrmmaa  qquuee  llaa  pprreegguunnttaa  ddee  HHeerrooddeess  aa  llooss  mmaaggooss::  ““......  ddóónnddee  hhaabbííaa  ddee  nnaacceerr  eell  

MMeessííaass””  ((MMaatt,,  22,,  44)),,  ssee  ddeebbeerrííaa  iinntteerrpprreettaarr  eenn  rreeaalliiddaadd  ““ddóónnddee  hhaabbííaa  ddee  nnaacceerr  eell  ffrruuttoo  ddee  

llaa  rreeccoolleecccciióónn,,  llaa  uuvvaa  ddee  llaa  vveennddiimmiiaa,,  eell  cceerreeaall,,......””  YY  llaa  aaffiirrmmaacciióónn  ddee  ((LLuucc,,  22,,  1111))::  ““ooss  hhaa  

nnaacciiddoo  hhooyy  uunn  SSaallvvaaddoorr,,  qquuee  eess  eell  MMeessííaass......””  ssiiggnniiffiiccaarrííaa  ““ooss  hhaa  nnaacciiddoo  eell  ffrruuttoo  ddee  llaa  

rreeccoolleecccciióónn,,  eell  cceerreeaall,,  llaa  ccoosseecchhaa  qquuee  ssaallvvaa  aa  llaa  hhuummaanniiddaadd  ppaarraa  qquuee  nnoo  mmuueerraa  ddee  

hhaammbbrree””..  

  

  LLaa  mmeettááffoorraa  aaggrrííccoollaa  ddee  qquuee  eell  nnaacciimmiieennttoo  ddee  uunn  nniiññoo  ddee  uunnaa  MMaaddrree  ((mmaalliinntteerrpprreettaaddoo  

ccoommoo  llaa  lllleeggaaddaa  ddeell  MMeessííaass))  ssee  rreeffiieerraa  aa  llaa  rreeccoolleecccciióónn  ddee  ffrruuttooss  eessttáá  eenn  eell  oorriiggeenn  ddee  

qquuee  rreeccoolleeccttaarr  llaass  ffrruuttaass  ssee  ddiiggaa  eenn  ddiiffeerreenntteess  lleenngguuaass  ccoonn  ppaallaabbrraass  ddeerriivvaaddooss  ddeell  

nnoommbbrree  ddee  llaa  DDiioossaa  MMaaddrree  ddee  llaass  CCoosseecchhaass  oo  eell  ddee  ssuu  hhiijjaa--oo,,  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  nnuueevvaa  

ccoosseecchhaa  ddee  ffrruuttooss..  AAssíí::    

  



  

  1199  

--  ““MMeessssiiss””  ==  rreeccoolleeccttaarr  llaass  ffrruuttaa  pprroovveennííaa  ddeell  nnoommbbrree  ddee  llaa  DDiioossaa  MMeessiiaass  //  

MMeessííaass  aaddoorraaddaa  eenn  llaa  rreeggiióónn  ddee  LLaa  MMeessiiaa  //  MMiissiiaa,,  DDaannuubbiioo  ((SSeerrvviiaa  yy  BBuullggaarriiaa))..  

  

--  ““DDeemmeetteerree””  ==  rreeccoolleeccttaarr,,  qquuee  eevviiddeenncciiaa  ssuu  oorriiggeenn  eenn  eell  nnoommbbrree  ddee  llaa  DDiioossaa  

DDeemmeetteerr,,  MMaaddrree  VViirrggeenn  ddee  llaass  CCoosseecchhaass..    

  

--  ““CCaarrppeerree””  ==  rreeccoolleeccttaarr  ffrruuttaa,,  ddeerriivvaaddoo  ddeell  nnoommbbrree  ddee  llaa  DDiioossaa  CCaarrppoo  //  kkaarrppoo  

""FFrruuccttiiffiiccaacciióónn""  ((ddeell  ggrriieeggoo  kkaarrppóóss  ==  ffrruuttoo))  ddee  llooss  FFrruuttooss..    

  

--  ““CCeerreeaalliiaa””  ==  rreeccoolleeccttaarr  mmiieesseess  //  cceerreeaall,,  ccuuyyoo  oorriiggeenn  eessttáá  eenn  eell  ddee  llaa  DDiioossaa  

CCeerreess  MMaaddrree  ddee  llooss  CCeerreeaalleess..    

  

--  ““SSeeggeessttiiss””  //  ““sseeggeess””  ==  sseeggaarr  //  rreeccoolleeccttaarr  llaass  sseeggeess  //  mmiieesseess  ddeerriivvaa  ddee  llaa  DDiioossaa  

SSeeggeessttaa..  

  

--  ““VVeennddiimmiiaarree””  ==  rreeccooggeerr  ffrruuttooss  ddee  vviiññaass  qquuee  pprroovviieennee  ddeell  nnoommbbrree  ddee  llaa  DDiioossaa  

VVeennddiimmiiaattrriixx  oo  ““VVeennddiimmiiaaddoorraa””,,    

  

--  ““FFrruucctteesscceerree””  ==  ffrruuccttiiffiiccaarr  ddeell  nnoommbbrree  ddee  llaa  DDiioossaa  rroommaannaa  FFrruucctteessaa  //  FFrruuggeerriiaa  //  

FFrruucctteerriiaa..  

  

LLaa  ffiieessttaa  ddee  llaa  NNaavviiddaadd  pprreetteennddee  cceelleebbrraarr  eell  nnaacciimmiieennttoo  ddee  uunn  sseerr  ddiivviinnoo  ddee  uunnaa  MMaaddrree  VViirrggeenn..  

SSee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  mmeettááffoorraa  rreelliiggiioossaa  qquuee  rreellaattaa  llaa  ccuullmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  eenn  

qquuee  eell  nnaacciimmiieennttoo  ddee  JJeessúúss  ssee  iiddeennttiiffiiccaa  ccoonn  eell  nnaacciimmiieennttoo  qquuee  ssee  cceelleebbrraabbaa  eell  2244  ddee  ddiicciieemmbbrree  

ddee  oottrrooss  hhiijjooss--aass  ddee  MMaaddrreess  VVíírrggeenneess  ddee  oottrraass  rreelliiggiioonneess  aanntteecceessoorraass..    

  

YY  nniiññooss  nnaacciiddooss  qquuee  ssee  iiddeennttiiffiiccaann  ccoonn  eell  ffrruuttoo  ddeell  vviieennttrree  ddee  llaa  MMaaddrree  VViirrggeenn,,  ttrraass  hhaabbeerr  ssiiddoo  

sseemmiillllaa  qquuee  ppoorr  ffiinn  ssee  ccoonnvveerrttííaann  eenn  ffrruuttoo,,  rreeffeerriiddaass  aa  llaa  ffiieessttaa  ddee  llaa  rreeccoolleecccciióónn  ddee  iinnvviieerrnnoo,,  llooss  

eennccoonnttrraammooss  eenn::    

  

  MMiittrraa  aaddoorraaddoo  eenn  BBaabbiilloonniiaa,,  PPeerrssiiaa  yy  CCaappaaddoocciiaa..  

  BBuuddaa  eenn  LLaa  IInnddiiaa..  

  HHoorruuss  eenn  EEggiippttoo..  

  SSiiddaa  ((““GGrraannaaddaa””)),,  MMiissaa  yy  LLiibbeerraa  ((““UUvvaa””))  eenn  rreeggiioonneess  ggrriieeggaass..  

    

  

JJEESSÚÚSS  EENN  LLAA  HHIISSTTÒÒRRIIAA::  EELLSS  CCOONNTTEEXXTTOOSS  DDEE  LLAA  SSEEVVAA  AAPPAARRIICCIIÓÓ  
  

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa::  ““ÚÚllttiimmaa  nnoottíícciiaa  ddee  JJeessúúss  eell  NNaattzzaarrèè””..  

LLlluuííss  BBuussqquueettss  ii  GGrraabbuulloossaa..  EEdd..  PPrrooaa..  BBCCNN  22000066..  

  

  

11..  EEll  nnaaiixxeemmeenntt  ddeell  ccrriissttiiaanniissmmee  ssee  ssiittuuaa  aallss  iinniicciiss  ddee  ll’’IImmppeerrii  RRoommàà  ii  ccooiinncciiddeeiixx  aammbb::  

  

11..11..  LLaa  ccaaiigguuddaa  ddeell  rrèèggiimm  rreeppuubblliiccàà  dd’’OOcccciiddeenntt..  

  

11..22..  LLaa  ddeessffeettaa  ddeellss  rreeggnneess  hheell··lleenniiss..  

  

22..  EEnn  eell  mmóónn  ggrreeccoorroommàà  eessttaavvaa  mmoolltt  ddiiffóóss  ll’’iinntteerrèèss  ppeellss  ffeettss  pprrooddiiggiioossooss  vviinnccuullaattss  aa  

ffiigguurreess  ddee  ccuurraaddoorrss  ((eell  mmééss  ccoonneegguutt  ddeellss  qquuaallss  eerraa  AAsscclleeppii  oo  EEssccuullaappii,,  aammbb  llaa  sseerrpp  

eennrroossccaaddaa  eenn  uunn  bbaassttóó  ccoomm  aa  ddiissttiinnttiiuu  ii  ssíímmbbooll  ddee  rreeggeenneerraacciióó))..  EExxiisstteeiixxeenn  ccoommppoossiicciioonnss  

qquuee  eexxaalltteenn  llaa  ffoorrççaa  bbeenneeffaaccttoorraa  oo  vviirrttuutt  dd’’uunn  ddééuu..  

  

33..  GGrrèècciiaa  ii  RRoommaa,,  ppeell  qquuee  ffaa  aa  llaa  rreelliiggiióó,,  rreellaacciioonnaavvaa  eellss  cciiuuttaaddaannss  aammbb  eellss  ddééuuss::  

  

33..11..  TTaanntt  ll’’OOlliimmpp  ccoomm  eell  PPaanntteeóó  eess  pprreesseennttaa  aannttrrooppoommòòrrffiicc  ii  jjeerraarrqquuiittzzaatt..  

  

33..22..  EEss  ccoonntteemmppllaa  llaa  iiddeeaa  qquuee  ttaanntt  eellss  ddééuuss  ccoomm  eellss  hhoommeess  rreesstteenn  ssoottmmeessooss  aa  uunn  pprriinncciippii  

ssuuppeerriioorr  qquuee  ppoorrttaa  ccaapp  aa  uunnaa  tteennddèènncciiaa  aa  rreeffuuggiiaarr--ssee  eenn  llaa  aassttrroollooggiiaa......  
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33..33..  EEllss  ffiillòòssooffss  ccrriittiiqquueenn  eellss  eexxcceessssooss  ddee  cceerrtteess  pprrààccttiiqquueess  rreelliiggiioosseess  eexxtteerrnneess  ii  eess  

ccoommeennççaa  aa  ddiiffoonnddrree  uunn  ccuullttee  mmééss  iinntteerriioorr..  

  

44..  JJeessúúss  iimmppaaccttaa  eenn  llaa  hhiissttòòrriiaa  qquuaann  eess  ddoonneenn  eellss  ttoottss  aaqquueessttss  pprreessssuuppoossttooss  iinnddiiccaattss,,  

ppeerròò  ttaammbbéé  eennmmiigg  ddee  ccrreeeenncceess  eenn  eellss  mmiisstteerriiss  ppaaggaannss..  

  
55..  EEllss  ddééuuss  mmííttiiccss  vveenneerraattss  eenn  ll’’aannttiigguuiittaatt  ppaaggaannaa,,  eenn  rreesssseegguuiirr  llaa  vviiddaa  ddee  JJeessúúss,,  eellss  

ttrroobbeemm  dd’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa::  

  

55..11..  DDiioonnííss,,  aa  ““LLeess  BBaaccaannttss””,,  ééss  ““SSeennyyoorr  DDééuu,,  nnaassccuutt  ddee  DDééuu””  ii  ddiiuu  aallss  sseeuuss  ddeeiixxeebblleess  qquuee  hhaa  

ccaannvviiaatt  ““llaa  ffoorrmmaa  iimmmmoorrttaall  ppeerr  pprreennddrree  ssiimmiilliittuudd  hhuummaannaa””..  

  

55..22..  EEnn  eell  mmiittee  dd’’OOssiirriiss,,  DDiioonnííss  eess  pprreesseennttaa  ccoomm  aa  ““SSaallvvaaddoorr  ii  FFiillll  ddee  DDééuu””..  

  

66..  CCaall  ccoonnssiiddeerraarr  aallgguunneess  sseemmbbllaanncceess  eennttrree  llaa  ccrreeeennççaa  mmiittoollòòggiiccaa  ii  llaa  pprreesseennttaacciióó  ddee  

JJeessúúss::  

  
66..11..  EEnn  rreeffeerrèènncciiaa  aall  nnaaiixxeemmeenntt  ii  llaa  iinnffaanntteessaa  ddee  JJeessúúss  ttrroobbeemm  qquuee  eenn  eellss  mmiisstteerriiss  ddee  DDiioonnííss  

ttaammbbéé  ssee  cceelleebbrraa  uunn  mmaattrriimmoonnii  ssaaggrraatt  ddeell  qquuaall  nneeiixx  uunn  iinnffaanntt  ddiivvíí  eenn  uunn  eessttaabbllee..  

  

66..22..  AA  EElleeuussiiss  ssee  cceelleebbrraavvaa  eell  pprrooddiiggiióóss  nnaaiixxeemmeenntt  ddee  ll’’hhoommee--ddééuu  dd’’uunnaa  ddoonnzzeellllaa..  

  

66..33..  UUnn  ppooeemmaa  eeggiippccii  ccoommeennççaa  aaiixxíí::  ““EEnnss  hhaa  nnaassccuutt  eell  nneenn!!  VVeenniiuu  ii  aaddoorreeuu--lloo””..  

  

66..44..  EEllss  mmiisstteerriiss  dd’’AAddoonniiss  ssee  cceelleebbrraavveenn  ccrriiddaanntt::  ““LL’’EEssttrreellllaa  ddee  llaa  ssaallvvaacciióó  hhaa  nnaassccuutt  aa  OOrriieenntt””..  

  

66..55..  MMiittrraa,,  eell  ddééuu--hhoommee  ddeellss  mmiisstteerriiss  ppeerrsseess,,  nneeiixx  uunn  2255  ddee  ddeesseemmbbrree,,  eenn  eell  ssoollssttiiccii  dd’’hhiivveerrnn,,  

eell  ddiiaa  mmééss  ccuurrtt  ddee  ll’’aannyy  ii  ccaannvvii  ddee  ssiiggnnee  ppeerrqquuèè  rreettoorrnnii  eell  ssooll  vviivviiffiiccaaddoorr,,  aammbb  eell    tteessttiimmoonnii  

ddee  ttrreess  ppaassttoorrss..  

  

66..66..  EEmmppèèddoocclleess  ccrreeuu  qquuee  ss’’hhaa  dd’’aaddoorraarr  DDééuu  aammbb  eenncceennss,,  mmiirrrraa  ii  mmeell,,  ggaaiirreebbéé  eellss,,  mmaatteeiixxooss  

pprreesseennttss  ddeellss  nnoossttrreess  RReeiiss  mmaaggss..  

  

66..77..  PPeell  qquuee  ffaa  aa  llaa  vveerrggee  MMaarriiaa,,  sseemmbbllaa  qquuee  aassssuummeeiixx  eell  ppaappeerr  ppaaggàà  ddee  ““llaa  ggrraann  mmaarree””,,  

sseemmbbllaanntt  aa  ll’’IIssiiss  eeggííppcciiaa  oo  aa  SSèèmmeellee,,  mmaarree  mmoorrttaall  ddee  DDiioonnííss,,  aasscceennddiiddaa  aallss  cceellss  ii  vveenneerraaddaa  

aall  sseeuu  ccoossttaatt..  

  

66..88..  EEll  JJeessúúss  aadduulltt  ccoommeennççaa  aammbb  llaa  ttrroobbaaddaa  aall  JJoorrddàà  aammbb  eell  BBaappttiissttaa  ((nnoo  hhaa  dd’’eessttrraannyyaarr  qquuee  

eellss  ddooss  ttiinngguueerreenn  nnaaiixxeemmeennttss  pprrooddiiggiioossooss::  uunn  ddee  ddoonnaa  vveellllaa  ii  ll’’aallttrree  dd’’uunnaa  ddoonnzzeellllaa))  ii  aammbb  eell  

pprrooddiiggii  ddee  llaa  ccoonnvveerrssiióó  ddee  ll’’aaiigguuaa  eenn  vvii  aa  CCaannàà..  PPeerròò  ccaall  oobbsseerrvvaarr  qquuee::  

  

66..88..11..  DDee  rriittuuss  ddee  ppuurriiffiiccaacciióó  aammbb  aaiigguuaa,,  nn’’hhii  hhaa  ddeess  ddeellss  hhiimmnneess  hhoommèèrriiccss,,  ppaassssaanntt  

ppeerr  EEggiippttee  ffiinnss  aallss  mmiisstteerriiss  ddee  MMiittrraa,,  eenn  eellss  qquuaallss  eess  bbaatteejjaavvaa  eellss  qquuii  ss’’iinniicciiaavveenn  ppeerr  

eessbboorrrraarr  eellss  ppeeccaattss..  AAppuulleeuu  ppaarrllaa  ddee  bbaatteeiiggss  aammbb  aaiigguuaa,,  ffoocc  ii  aaiirree......  

  

66..88..22..  QQuuaanntt  aall  pprrooddiiggii  ddee  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióó  ddee  ll’’aaiigguuaa  eenn  vvii  ttaammbbéé  ttéé  lllloocc  mmííttiiccaammeenntt  

eenn  lleess  nnoocceess  ddee  DDiioonnííss  ii  AArriiaaddnnaa..  

  

66..99..  AAsscclleeppii  ii  mmoollttss  aannttiiccss  rreeffeerreeiixxeenn  hhaavveerr  ffeett  ccuurraacciioonnss,,  eexxppuullssiióó  ddee  ddiimmoonniiss  ii  rreessssuusscciittaatt  

mmoorrttss..  

  

66..1100..  EEmmppèèddoocclleess,,  uunn  ffiillòòssooff  iittiinneerraanntt,,  eennddeevviinnaavvaa  eell  ffuuttuurr..  

  

66..1111..  PPiittààggoorreess  ccaallmmaavvaa  lleess  tteemmppeesstteess  ii  aappaaiivvaaggaavvaa  oonnaaddeess  ffiinnss  aall  ppuunntt  ddee  ppooddeerr  ppaassssaarr  ppeerr  

ddaammuunntt  ddee  lleess  aaiiggüüeess..  TTaammbbéé  ssee  llii  aattrriibbuueeiixxeenn  ppeessqquueess  mmiirraaccuulloosseess..  

  

66..1122..  PPeerr  aallss  pprraaccttiiccaannttss  ddee  lleess  rreelliiggiioonnss  mmiissttèèrriiqquueess  eell  nnúúmmeerroo  115533  ((eell  ddee  llaa  ppeessccaa  

mmiirraaccuulloossaa  qquuee  eess  lllleeggeeiixx  aa  JJooaann  2211,,1111))))  eerraa  ssaaggrraatt  ppeerrqquuèè  ddeerriivvaa  dd’’uunnaa  pprrooppoorrcciióó  mmaatteemmààttiiccaa  

qquuee  ddoommiinnaa  eell  ttrriiaannggllee  eeqquuiillààtteerr::  lloonnggiittuudd  ddiivviiddiiddaa  ppeerr  ll’’aallttuurraa..  AArrqquuíímmeeddeess  llaa  ddeennoommiinnàà  

““mmeessuurraa  ddeell  ppeeiixx””  ((eexxaaccttaammeenntt  226655::115533==11,,773322005500880088))  qquuee  ééss  ll’’aarrrreell  qquuaaddrraaddaa  ddee  33..  EEllss  ddooss  
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cceerrcclleess  ssiimmbboolliittzzeenn  ll’’eessppeerriitt  ii  llaa  mmaattèèrriiaa,,  ii  qquuaann  uunnaa  cciirrccuummffeerrèènncciiaa  ccooiinncciiddeeiixx  aammbb  eell  cceennttrree  ddee  

ll’’aallttrree  eess  pprroodduueeiixx  eell  ssiiggnnee  mmííssttiicc  ““vveessiiccaa  ppiisscciiss””  ((uunn  eessppaaii  ddee  iinntteerrsseecccciióó  eennttrree  ddooss  cceerrcclleess))..  

EEss  ttrraaccttaa  dd’’uunn  ppootteenntt  iinnssttrruummeenntt  mmaatteemmààttiicc,,  qquuee  vvaa  sseerr  eenn  eellss  pprriimmeerrss  sseegglleess  uunn  ssíímmbbooll  ddee  

ppeerrttàànnyyeerr  aall  ccrriissttiiaanniissmmee,,  ppeerrqquuèè  eell  ““ppeeiixx””,,  eenn  ggrreecc,,  ééss  IICCHHTTHHYYSS  ((ii  eess  lllleeggiiaa  JJeessúúss  CCrriisstt  FFiillll  ddee  

DDééuu  SSaallvvaaddoorr))..  

  
66..1133..  EEnn  llaa  cceerriimmòònniiaa  dd’’iinniicciiaacciióó  aallss  mmiisstteerriiss  ddee  MMiittrraa  --uunnaa  ccrreeeennççaa  eesstteessaa  ppeerr  lleess  lleeggiioonnss  

rroommaanneess  aarrrreeuu  ddee  ll’’IImmppeerrii--  ddoottzzee  ddeeiixxeebblleess  rrooddeejjaavveenn  eell  sseeuu  ddééuu--hhoommee  ddiissffrreessssaattss  aammbb  eellss  

ssiiggnneess  zzooddiiaaccaallss..  

  

66..1144..  EEllss  ppiittaaggòòrriiccss  hhaavviieenn  ddeessccoobbeerrtt  qquuee  eell  nnoommbbrree  dd’’eessffeerreess  ppoossssiibblleess  ppeerr  aa  vvoollttaarr--nnee  

uunnaa  aall  bbeellll  mmiigg  ddee  ttootteess  eerraa  ddee  ddoottzzee..  

  

66..1155..  EEnn  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  eexxoorrcciissmmeess  ddee  JJeessúúss  qquuaann  eexxppuullssaa  ddiimmoonniiss  dd’’uunnaa  ppiiaarraa  ddee  ppoorrccss  qquuee  

eess  pprreecciippiitteenn  aall  mmaarr,,  eess  ttrroobbaa  qquuee  hhii  hhaa  iinndduubbttaabblleess  rreemmiinniissccèènncciieess  ddeellss  mmiisstteerriiss  dd’’EElleeuussiiss  

eenn  qquuèè  eellss  iinniicciiaattss  eess  bbaannyyaavveenn  aall  mmaarr  aammbb  ppoorrcceellllss  ((ii  aaqquueesstt  vvaa  sseerr  eell  ssiiggnnee  eessccoolllliitt  ppeerr  aa  

eennccuunnyyaarr  mmoonneeddeess  ccoomm  ssíímmbbooll  ddeellss  sseeuuss  mmiisstteerriiss)),,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  eell  mmaall  eennttrraavvaa  eenn  eellss  

ggaarrrriinnss,,  qquuee  eerreenn  ppeerrsseegguuiittss  ffiinnss  qquuee  ss’’eessttiimmbbeessssiinn  eenn  uunn  ppeennyyaa--sseeggaatt..  

  

66..1166..  ......  //  ......  

  

77..  EEnn  rreeffeerrèènncciiaa  ccoonnccrreettaa  aa  llaa  ppaassssiióó  ii  mmoorrtt  ddee  JJeessúúss,,  ccaall  oobbsseerrvvaarr  eell  qquuee  eess  rreeffeerreeiixx  aa  

ccoonnttiinnuuaacciióó::  

  

77..11..  LL’’aarrrriibbaaddaa  ddee  JJeessúúss  aa  JJeerruussaalleemm,,  aabbaannss  ddee  llaa  sseevvaa  ppaassssiióó  ii  mmoorrtt,,  eess  ffaa  aammbb  uunnaa  ssoommeerraa  ii  

eess  aaccllaammaatt  ppeerr  llaa  mmuullttiittuudd..  AAppuulleeuu  ppaarrllaa  ddee  lleess  ppaallmmeess  ccoomm  aa  sseennyyaall  ddee  ttrriioommff  ii  eenn  llaa  ffeessttaa  

dd’’AAttiiss  eess  bbrraannddaavveenn  jjoonnccss..  AA  EElleeuussiiss,,  uunnaa  ssoommeerraa  ccaarrrreeggaavvaa  eellss  eeffeecctteess  ddeell  ppeelleeggrriinnss  qquuee  eess  

vvoolliieenn  iinniicciiaarr  mmeennttrree  eerreenn  vviiccttoorreejjaattss  ppeerr  llaa  ggeenntt  qquuee  aaggiittaavvaa  bbrraannqquueess  ddeell  aarrbbrreess..  EEnn  eell  lllliibbrree  

““LL’’aassee  dd’’oorr””  dd’’AAppuulleeuu  ((uunnaa  aall··lleeggoorriiaa  ddee  llaa  iinniicciiaacciióó))  ll’’aassee  eerraa  ssíímmbbooll  dd’’hhaavveerr  ddoommiinnaatt  lleess  

ppaassssiioonnss,,  llaa  ccrruueellttaatt  ii  llaa  ppeerrvveerrssiittaatt,,  ééss  aa  ddiirr,,  llaa  nnaattuurraa  hhuummaannaa  iinnffeerriioorr..  

  

77..22..  EEnn  eell  ssooppaarr  ddee  ccoommiiaatt,,  aa  bbaannddaa  ddeellss  ddiissccuurrssooss  qquuee  ll’’aauuttoorr  ddee  ll’’EEvvaannggeellii  ddee  JJooaann,,  ppoossaa  eenn  

bbooccaa  ddee  JJeessúúss,,  ss’’iinnssttiittuueeiixx  ll’’EEuuccaarriissttiiaa..  AAqquueessttaa  iiddeeaa  ddee  ccoommbbrreeggaarr  aammbb  llaa  ddiivviinniittaatt  ttoott  

mmeennjjaanntt--llaa  ééss  uunn  rriittuu  aannttiiqquuííssssiimm  qquuee  eess  ttrroobbaa  eenn  eell  ““LLlliibbrree  ddeellss  mmoorrttss””  eeggiippccii,,  lllliiggaatt  aall  

ccaanniibbaalliissmmee  ii  aa  llaa  ccoonnvviicccciióó  dd¡¡aarrrriibbaarr  aa  tteenniirr  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’eenneemmiicc  mmeennjjaanntt--ssee’’ll,,  ii  qquuee  eess  

pprraaccttiiccaavvaa  eenn  lleess  rreelliiggiioonnss  mmiissttèèrriiqquueess..  EEllss  iinniicciiaattss,,  aabbaannss  ddee  sseerr  aaddmmeessooss  aa  llaa  ccoommuunniióó  ii  eenn  

eell  mmoommeenntt  ddee  sseerr--hhoo  ccoommbbrreeggaavveenn  aammbb  vvii  bbaarrrreejjaatt  aammbb  aaiigguuaa  ii  ppaa  ààzziimm..  

  

77..33..  VVeett  aaqquuíí  uunnss  mmoottss  pprroonnuunncciiaattss  ppeell  ddééuu--hhoommee  mmiissttèèrriicc  ddee  MMiittrraa::  ““QQuuii  nnoo  mmeennggii  ddeell  mmeeuu  

ccooss  ii  nnoo  bbeegguuii  ddee  llaa  mmeevvaa  ssaanngg,,  ppeerr  ffeerr--ssee  uu  aammbb  mmii  ii  jjoo  aammbb  eellll,,  nnoo  ccoonneeiixxeerràà  llaa  ssaallvvaacciióó””..  

  

77..44..  EEllss  iinniicciiaattss  eenn  DDiioonnííss  rreebbiieenn  uunnaa  mmeennaa  ddee  ppaassttííss  ii  eell  ffeett  ddee  mmeennjjaarr  oo  ddee  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ll’’ààppaatt  

hhoommee--ddééuu  eess  rreeppeetteeiixx  eenn  eellss  mmiisstteerriiss  dd’’AAttiiss  ii  eenn  mmoollttss  dd’’aallttrreess  ffiinnss  eell  ppuunntt  qquuee  CCiicceerróó,,  

ccoonnssiiddeerraanntt--hhoo  uunnaa  nniicciieessaa  eessccrriiuu::  ””HHii  ppoott  hhaavveerr  aallggúú  ttaann  ffoorraasssseennyyaatt  qquuee  ppeennssii  qquuee  ll’’aalliimmeenntt  

qquuee  mmeennjjaa  ééss  rreeaallmmeenntt  uunn  ddééuu??””..  

  
77..55..  DDiivveerrssooss  aauuttoorrss  hhaann  ttrroobbaatt  qquuee  eenn  eell  ccuullttee  ddee  MMiittrraa  hhii  hhaavviiaa  sseett  ssaaggrraammeennttss  qquuee  

ccoorrrreessppoonneenn  aallss  qquuee  nnoossaallttrreess  ccoonneeiixxeemm  ((??))..  

  

77..66..  RReesssseegguuiimm  llaa  pprròòppiiaa  ppaassssiióó  ddee  JJeessúúss  dd’’aaccoorrdd  aammbb  eellss  eevvaannggeelliiss  ccaannòònniiccss::  

  

77..66..11..  LLeess  ttrreennttaa  mmoonneeddeess  ddee  JJuuddeess  rreeccoorrddeenn  lleess  ttrreennttaa  ppeecceess  ddee  ppllaattaa  qquuee  eellss  

sseegguuiiddoorrss  ddee  SSòòccrraatteess  vvoolliieenn  ppaaggaarr  eenn  nnoomm  sseeuu..  

  

77..66..22..  TToott  eell  pprrooccééss  ddee  JJeessúúss  sseegguueeiixx  llaa  mmaatteeiixxaa  eessttrruuccttuurraa  lliitteerrààrriiaa  ddee  ddiivveerrssooss  

ppeerrssoonnaattggeess  ddee  llaa  hhiissttòòrriiaa  ((rreeaallss  oo  ccrreeaattss))::  eell  jjuusstt  ppeerrsseegguuiitt  ii  aappaarreennttmmeenntt  vveennççuutt,,  

ppeerròò  qquuee  ttrriioommffaa  ffiinnaallmmeenntt..  

  

77..66..33..  AA  ““LLeess  bbaaccaannss””,,  ddeesspprrééss  qquuee  DDiioonnííss  hhaagguuééss  pprreess  uunnaa  aaccttiittuudd  ppaassssiivvaa  ((ddeeiixxaarr--ssee  

aaggaaffaarr,,  jjuuttjjaarr  ii  eessccaarrnniirr)),,  rreessppoonn  aa  PPeenntteeuu::  ““NNoo  ppoottss  ffeerr--mmee  rreess  qquuee  nnoo  hhaaggii  eessttaatt  
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oorrddeennaatt””,,  rreessppoossttaa  nnoo  ppaass  lllluunnyyaannaa  ddee  llaa  rreessppoossttaa  ddee  JJeessúúss  aa  PPiillaatt::  ““NNoo  ttiinnddrriieess  ccaapp  

ppooddeerr  ssii  nnoo  tt’’hhaagguuééss  eessttaatt  ddoonnaatt  ddeess  ddee  ddaalltt””..  

  

77..66..44..  LL’’eessttooiicc  EEppiicctteecc  vvaa  ddeeiixxaarr  ddiitt::  ““PPrreennddrreeuu  eell  mmeeuu  ccooss  oo  lleess  mmeevveess  pprrooppiieettaattss,,  ppeerròò  

nnoo  ggoovveerrnnaarreeuu  eellss  mmeeuuss  pprriinncciippiiss  mmoorraallss””..  

  
77..66..55..  LLaa  ccoorroonnaa  dd’’eessppiinneess,,  eell  mmaanntteellll  vveerrmmeellll  ddeell  ””EEccccee  hhoommoo””  oo  eell  ffeell  ddoonnaatt  aa  JJeessúúss  

aa  llaa  ccrreeuu  ccoomm  aa  bbeegguuddaa  ttaammppoocc  sseemmbblleenn  oorriiggiinnaallss  ddee  llaa  ppaassssiióó  cciissttiiaannaa..  AA  mmééss  dd’’uunn  

hhiieerrooffaanntt  llii  ffeeiieenn  vveeuurree  ffeell  ppeerr  rreessiissttiirr  ll’’eexxcciittaacciióó  ddeell  sseeuu  eessttaatt  eenn  lleess  ccoorroonnaacciioonnss  ii  

rreevveessttiimmeennttss  ddee  lleess  ffeesstteess  mmiissttèèrriiqquueess..  DDiioonnííss  vvaa  sseerr  ccoorroonnaatt  aammbb  hheeuurraa  ii  vveessttiitt  aammbb    

uunn  mmaanntteellll  eessccaarrllaattaa..  

  

77..66..66..  QQuuaanntt  aa  llaa  ccrreeuu,,  eerraa  eell  ssíímmbbooll  ssaaggrraatt  ddeess  ddee  mmoolltt  aannttiicc::  DDiioonnííss  eennss  hhaa  aarrrriibbaatt  

rreepprreesseennttaatt  ppllààssttiiccaammeenntt  eenn  ggeerrrreess  ppeennjjaatt  dd’’uunnaa  ccrreeuu..  EEllss  ddooss  llllaaddrreess,,  ll’’uunn  eemmppoorrttaatt  aall  

ppaarraaddííss  ii  ll’’aallttrree  ccoonnddeemmnnaatt,,  ttaammbbéé  ssóónn  pprreesseennttss  eenn  eellss  mmiisstteerriiss  dd’’EElleeuussiiss  ii  MMiittrraa  

((dduueess  ddoonneess,,  ppeerr  cceerrtt))..  

  
77..66..77..  LL’’eexxcceellssiittuudd  ddeell  ssaaccrriiffiiccii  ddee  JJeessúúss  aa  llaa  ccrreeuu  ((““SSeennssee  eeffuussiióó  ddee  ssaanngg  hhoo  hhii  hhaa  

rreemmiissssiióó””  ddeellss  FFeettss  99,,2222))  nnoo  ss’’aalllluunnyyaa  ddeellss  ssaaccrriiffiicciiss  rriittuuaallss  dd’’aanniimmaallss  eexxppiiaattoorriiss  --

bbrraauuss,,  bbooccss,,  mmoollttoonnss  ii  aannyyeellllss--,,  ttaanntt  eenn  eellss  mmiisstteerriiss  dd’’AAttiiss  ccoomm  eenn  eellss  ddee  MMiittrraa,,  qquuee  

ttaammbbéé  ccoonneeiixxiiaa  eell  jjuuddaaiissmmee..  

  

77..66..88..  MMééss  ddeessccoonneegguuddaa  ppeell  jjuuddaaiissmmee  ééss  llaa  ttrraaddiicciióó  dd’’uunnaa  ppeerrssoonnaa  pprreessaa  eenn  ll’’aannttiiggaa  

GGrrèècciiaa  ccoomm  aa  bboocc  eexxppiiaattoorrii  qquuee  ccaarrrreeggaavvaa  ssiimmbbòòlliiccaammeenntt  eellss  ppeeccaattss  ddee  ttoottss  ii  eerraa  

eexxppuullssaatt  ddee  llaa  ppoolliiss  oo  eexxeeccuuttaatt..  

  

77..77..  RReemmiinniissccèènncciieess  aannttiigguueess  ssoobbrree  llaa  PPaassqquuaa  ddee  RReessuurrrreecccciióó,,  ffeessttaa  cciimmeerraa  ddeellss  ccrriissttiiaannss::    

  

77..77..11..  LLeess  MMeeggaalleennsseess  ccoonnssiissttiieenn  eenn  ttrreess  ddiieess  pprriimmaavveerraallss  ddeeddiiccaattss  aall  ccuullttee  dd’’AAssiiss  ((ii  

aa  SSíírriiaa  AAddoonniiss)),,  eenn  qquuèè  eess  ppeennjjaavvaa  uunn  ddééuu  aa  uunn  ppii  ssaaggrraatt  eenn  eeffííggiiee,,  ss’’eenntteerrrraavvaa  ii  

rreessssuusscciittaavvaa  aall  tteerrcceerr  ddiiaa..  

  

77..77..22..  LLeess  AAnntteessttèèrriieess,,  ffeesstteess  ddeellss  mmiisstteerriiss  ddee  DDiioonnííss,,  ttaammbbéé  dduurraavveenn  ttrreess  ddiieess  ii  uunnaa  

iimmaattggee  eerraa  eenntteerrrraaddaa,,  ppeerr  bbéé  qquuee  eellss  ffiiddeellss  ccoonnttaavveenn  qquuee  ddooss  ddiieess  ddeesspprrééss,,  ttoorrnnaavvaa  aa  

llaa  vviiddaa..  

  

77..77..33..  PPlluuttaarrcc,,  aa  IIssiiss  ii  OOssiirriiss,,  ppaarrllaa  dd’’uunn  lllleennççooll  nneett  ii  dd’’uunnggüüeennttss  ddee  mmiirrrraa  ppeerr  

sseeppuullttaarr  uunnaa  rreepprreesseennttaacciióó  dd’’OOssiirriiss,,  eexxpplliiccaanntt  qquuee  aaqquueesstt  bbaaiixxàà  aallss  iinnffeerrnnss  ii  aall  

tteerrcceerr  ddiiaa  vvaa  rreessssuusscciittaarr..  

  
77..77..44..  LLaa  sseeqqüüèènncciiaa  mmoorrtt,,  ddeevvaallllaaddaa  aallss  iinnffeerrnnss  ii  rreeggeenneerraacciióó  ccoonnssttiittuuïïaa  uunnaa  

iimmppoorrttaanntt  aannaallooggiiaa  ddeellss  mmiisstteerriiss  ppiittaaggòòrriiccss  ddeess  ddee  tteemmppss  aannttiiccss..  HHii  hhaa  

rreepprreesseennttaacciioonnss  ddee  ccrruucciiffiixxiioonnss  dd’’OOssiirriiss  ccoomm  llaa  ddeell  sseeggeellll--aammuulleett  qquuee  ss’’hhaavviiaa  ccoonnsseerrvvaatt  

eenn  eell  mmuusseeuu  ddee  BBeerrllíínn..  

  

77..77..55..  MMiittrraa  ttaammbbéé  rreessssuusscciittaa  ii  eess  ddiissppoossaa  ddee  lllleeggeennddeess  mmiittoollòòggiiqquueess  ssiimmiillaarrss..  NNoo  eess  

dd’’eessttrraannyyaarr,,  ddoonnccss,,  qquuee  CCeellss  ss’’iinnddiiggnnii  aammbb  eellss  ccrriissttiiaannss  qquuaann  llii  pprreesseenntteenn  JJeessúúss  

ccoomm  uunn  ccaass  eexxcceeppcciioonnaall..  

  

88..  AAqquueessttss  tteessttiimmoonniiss  ddee  mmiisstteerriiss  ppaaggaannss,,  ppeerrssoonnaattggeess  mmiittiiffiiccaattss  ii  ccoonnssiiddeerraattss  FFiillllss  ddee  

DDééuu,,  oobbjjeeccttee  ddee  ccrreeeenncceess  ii  cceelleebbrraacciioonnss  ddiivveerrsseess,,  hhaann  eennlllluueerrnnaatt  aallgguunnss  iinnvveessttiiggaaddoorrss  ii  

dd’’aaqquuíí  dduueess  tteennddèènncciieess  ooppoossaaddeess  ii  llaa  nnaaiixxeennççaa  ddeellss  ccrriissttiiaanniissmmee  lliitteerraalliissttaa::  

  

88..11..  EEllss  qquuii  aannuull··lleenn  llaa  hhiissttoorriicciittaatt  ddee  JJeessúúss  ssuupprriimmiinntt--nnee  llaa  sseevvaa  eexxiissttèènncciiaa  ii  bbiiooggrraaffiiaa  

rreeaall,,  eenn  ccoonnssiiddeerraacciióó  dd’’uunnaa  iiddeeaacciióó  mmííttiiccaa  ppeerr  ttrraannssmmeettrree  uunnss  eennsseennyyaammeennttss  eessppiirriittuuaallss  

pprroovviinneennttss  dd’’uunn  ggrruupp  ddee  jjuueeuuss  ggnnòòssttiiccss::  

  

88..11..11..  EEll  ccrriissttiiaanniissmmee  vviinnddrriiaa  aa  sseerr  uunnaa  ddeessvviiaacciióó  ddeell  ggnnoossttiicciissmmee::  aattèèss  qquuee  ttoottss  eellss  

ppoobblleess  ddee  llaa  rriibbaa  mmeeddiitteerrrràànniiaa  hhaavviieenn  ffeett  sseeuuss  eellss  mmiisstteerriiss  ppaaggaannss  ii  eellss  hhaavviieenn  

aaddeeqquuaatt  aall  sseeuu  pprrooppii  gguusstt  nnaacciioonnaall..  EEnn  aallgguunn  mmoommeenntt  ddeellss  pprriimmeerrss  sseegglleess  ddee  llaa  nnoossttrraa  
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eerraa,,  uunn  ggrruupp  ddee  jjuueeuuss  vvaa  ffeerr  eell  mmaatteeiixx  dd’’aaqquueessttss  ppaaïïssooss  ii  vvaa  pprroodduuiirr  uunnaa  vveerrssiióó  

jjuueevvaa  ddeellss  mmiisstteerriiss  ppaaggaannss..    

  

88..11..22..  EEllss  jjuueeuuss  aaddaappttaarreenn  eellss  mmiitteess  dd’’OOssiirriiss--DDiioonnííss  ppeerr  ccrreeaarr  llaa  hhiissttòòrriiaa  dd’’uunn  ddééuu  

hhoommee  jjuueeuu,,  qquuee  mmoorriiaa  ii  rreessssuusscciittaavvaa,,  JJeessúúss  eell  MMeessssiieess..    

  
PPeerròò,,  qquuèè  ééss  eell  ccrriissttiiaanniissmmee  lliitteerraalliissttaa??  

  

88..11..33..  AAmmbb  eell  tteemmppss,,  llaa  iiddeeaacciióó  mmííttiiccaa  ddeellss  jjuueeuuss  ggnnòòssttiiccss  ss’’iinntteerrpprreettàà  ccoomm  uunn  ffeett  

hhiissttòòrriicc  ii  eell  rreessuullttaatt  vvaa  sseerr  eell  ccrriissttiiaanniissmmee  lliitteerraalliissttaa,,  nnaassccuutt  ddeesspprrééss  ddee  llaa  ddeessttrruucccciióó  

ddee  JJeerruussaalleemm  ppeellss  rroommaannss,,  ii  qquuee  aa  ttrraavvééss  uunnss  jjuueeuuss  iinniicciiaattss  ccrreeaarreenn  uunnaa  rreelliiggiióó,,  llaa  

ddooccttrriinnaa  ffoonnaammeennttaall  ddee  llaa  qquuaall  ccoonnssiissttiiaa  eenn  qquuèè  JJeessúúss  eerraa  lliitteerraallmmeenntt  eell  FFiillll  ddee  DDééuu  qquuee  

mmoorriiaa  ii  rreessssuusscciittaavvaa..  

  

88..11..44..  EEnn  aaqquueessttaa  rreelliiggiióó  qquuii  ccrreeiiaa  qquuee  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddee  JJeessúúss,,  mmoorrtt  ii  rreessssuusscciittaatt,,  eerraa  cceerrttaa  

eenn  sseennttiitt  lliitteerraall  tteenniiaa  ggaarraannttiiddaa  llaa  ssaallvvaacciióó  eetteerrnnaa..  

  

88..11..55..  EEllss  lliitteerraalliisstteess  hhaauurriieenn  ffeett  ppaassssaarr  ppeerr  ddooccuummeennttss  hhiissttòòrriiccss  iill··lluummiinnaacciioonnss  

ggnnòòssttiiqquueess  ddeellss  iinniicciiaattss::  eennttrree  eellss  ggnnòòssttiiccss  ss’’hhii  ppoott  ccoommppttaarr  PPaauu  ddee  TTaarrss..  

  

88..11..66..  PPaauu  hhaauurriiaa  eennttèèss  JJeessúúss  ccoomm  uunn  ddééuu--hhoommee  qquuee  mmoorr  ii  rreessssuusscciittaa,,  ccoossaa  qquuee  hhoo  

eessccrriiuu  vveerrss  eellss  aannyyss  5500,,  ddaattaa  ddee  lleess  sseevveess  eeppííssttoolleess..  

  

88..11..77..  LL’’eevvaannggeelliissttaa  MMaarrcc,,  ccaapp  aallss  aannyyss  7700,,  eennqquuaaddrraarriiaa  eell  mmiittee  ddee  JJeessúúss  eenn  uunn  mmaarrcc  

hhiissttòòrriicc  ii  ggeeooggrrààffiicc..  

  

88..11..88..  CCaapp  aallss  aannyyss  9900  MMaatteeuu  ii  LLlluucc  ccoommpplleettaarriieenn  uunnaa  hhiissttòòrriiaa  aammbb  ddeettaallllss  ssoobbrree  eell  

nnaaiixxeemmeenntt  ii  llaa  rreessuurrrreecccciióó  ddee  JJeessúúss..  

  

88..11..99..  LL’’aauuttoorr  ddee  ll’’eevvaannggeellii  ddee  JJooaann,,  aa  ccoommeennççaammeenntt  ddeell  sseeggllee  IIII  dd..CC..,,  ffoorrmmuullaarriiaa  ttoottaa  

uunnaa  tteeoollooggiiaa  ccrriissttiiaannaa..  

  

88..11..1100..  II  mmoolltt  mmééss  ttaarrdd  ss’’eessccrriiuurriieenn  eellss  FFeettss  ddeellss  aappòòssttoollss  ppeerr  rreellaattaarr  llaa  vviiddaa  ddeellss  

ddeeiixxeebblleess  ddee  JJeessúúss..  

  

88..22..  AAqquueellllss  qquuee,,  ddiinnss  ddee  ll’’oorrttooddooxxiiaa,,  ddeeffeennsseenn  llaa  hhiissttoorriicciittaatt  ddee  JJeessúúss::  

  

  

  ......//......  

  

  

((FFiinnss  aaqquuíí,,  ii  aa  ll’’eessppeerraa  dd’’iinnvveessttiiggaacciioonnss  mmééss  pprrooffuunnddeess,,  aaccuurraaddeess  ii  oobbjjeeccttiivveess......))  

  

BBaarrcceelloonnaa,,    aa    99    dd’’aabbrriill    ddee    22000088  


