• Etimologia: L'apòstol Pau escriu la carta des
d'Efes, i la dirigeix als cristians de Corint, on
ja hi havia enviat una carta prèvia que no s'ha
trobat mai (5,9-13). La carta pretén reconduir
situacions comunitàries desencaminades i
també respondre peticions.

Composició
• Data: 55-56 dC
• Lloc: Efes (Àsia Menor)
• Idioma original: Grec elaborat.
• Autor(s) i relació amb la comunitat: L'autor és Pau (nom romà
de Saule) de Tars. Entre l'hivern de l'any 50 i l'estiu del 52 dC
Pau havia fet estada a Corint, evangelitzant la comunitat.
Després d'això, envià una carta (5,9-13) però no va ser ben
compresa. Amb aquesta nova epístola pretén aclarir alguns
temes, corregir la comunitat i orientar dubtes que li plantegen.

1Co

Gèneres literaris dominants

Estructura
•

1Co 1,1-9: SALUTACIÓ INICIAL

•

1Co 1,10-4: DIVISIONS
o
o

•

•

•

1-2: Grups dividits, però un sol crucificat
3-4: Seguim apòstols o seguim Jesucrist?

1Co 5-7: SEXE
o 5: Relacions sexuals amb madrastra
o 6: Diferents temes:
Denúncies judicials entre germans de comunitat
El valor del propi cos
o 7: Matrimoni i relacions
1Co 8-10: ALIMENTS
o 8: Carn sacrificada als ídols
o 9: Recompensa pel treball de l'evangelització
o 10:Diferents temes sobre llibertat i idolatria:
Idolatria
Comunió amb Crist, no amb ídols
Llibertat de consciència

Idees principals
• En cada tema problemàtic cal definir el problema i
respondre-hi des de les "ulleres de l'Evangeli".

• La comunitat cristiana no és una competició de líders
carismàtics, sinó un mosaic de seguidors de Jesús.

• La llibertat en Crist no implica llibertinatge: hi ha

relacions sexuals de prostitució o immorals, que
deformen la humanitat. El cos ressuscitat és del Crist.

• La llibertat en pràctiques rituals s'ha de regir per un
criteri: l'amor. Si escandalitzem i desencaminem, no
estimem els febles. Si no ho veu ningú, llibertat.

• Les reunions comunitàries no són per tenir fortes

experiències personals, sinó com a membres d'un sol
cos, per a construir-nos amb amor els uns als altres.
1Co 11-14: REUNIONS COMUNITÀRIES
o 11: Diferents temes sobre la disposició davant de Déu
• La fe en la resurrecció és indispensable i té sentit.
Home i dona davant de Déu
El sopar del Senyor
o 12: Els dons de l'Esperit com el cos humà
o 13: El camí incomparable de l'amor
Comunitat cristiana a Corint, capital de la província romana d'Acaia, plena
o 14: Profecia i do de llengües
de comerç, déus... Comunitat constituïda l'any 50 dC. per Pau (Ac 18).
1Co 15: RESURRECCIÓ
Força nombrosa (uns centenars), però minoria a Corint. Reflectia la seva
1Co 16: SALUTACIÓ FINAL
societat: contrastos entre pobres i rics, amb una majoria de pobres i
o Col·lecta per Jerusalem
esclaus; freqüents conflictes entre grups diversos (discussions, plets civils...);
o Projectes de viatge
seducció per l'espectacle, el secretisme i l'eloqüència; permissivitat sexual...
o Recomanacions i salutacions finals
.

Destinataris

•
•

• «Uns afirmen: «Jo sóc de Pau»; altres: «Doncs jo, d’Apol·ló»; * altres: «Jo, de Cefes»; * altres: «Jo, de Crist.» ¿És que el Crist
està dividit? ¿És Pau qui ha estat crucificat per vosaltres? O heu estat batejats en nom de Pau?» (1Co 1,12-13)
• «Germans, fixeu-vos qui sou els qui heu rebut la crida: no n’hi ha gaires de savis a la manera d’aquest món ni gaires d’influents o
de bona família. (...) Déu ha escollit gent que no compta, els menyspreats d’aquest món; ha escollit els qui no són res per
anul·lar els qui són alguna cosa.» (1Co 1,26.28)
• «Jo, que no era esclau de ningú, m’he fet esclau de tots per guanyar-ne tants com pugui. (...) M’he fet feble amb els febles per
guanyar els febles; m’he fet tot amb tots per salvar-ne alguns, costés el que costés. Tot ho faig a causa de l’evangeli, per
poder-hi tenir part.» (1Co 9,19.22-23)
• «El Crist és com el cos humà, que és un, encara que tingui molts membres: tots els membres, ni que siguin molts, formen un
sol cos. Tots nosaltres, jueus i grecs, esclaus i lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per a formar un sol cos.» (1Co 12,12-13)
• «El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni egoista (...).» (1Co 13)

