PARLEM ?

DÉU SURT A L’ENCONTRE DE L’HOME

Nº5

Per la raó natural l’home pot conèixer Déu amb certesa a partir de les
seves obres. Però hi ha un altre ordre de coneixement que l’home no pot
aconseguir de cap manera per les seves pròpies forces; és el de la revelació
divina. Amb una decisió lliure del tot, Déu ens revela i es dóna conèixer a
l’home. Ho fa revelant el seu misteri, el designi benvolent que, des de tota
l’eternitat, ha format el Crist a favor de tots els homes. Revela plenament aquests
designi enviant el seu Fill estimat, nostre Senyor Jesucrist i l’Esperit Sant.
La Revelació de Déu
“Va plaure a Déu, en la seva bondat i saviesa, de revelar-se ell mateix i
de fer conèixer el misteri de la seva voluntat, amb el qual els homes tenen accés
al Pare en l’Esperit Sant, pel Crist, Verb encarnat i participant de la naturalesa
divina.
En el nº 53 del mateix Catecisme ens diu: “El designi diví de la revelació
es realitza a la vegada“ amb accions i amb paraules que es relacionen entre elles
i s’il·luminen mútuament“. Aquest designi inclou una pedagogia divina
particular. Déu es comunica gradualment a l’home, el prepara per etapes per a
acollir la Revelació sobrenatural que fa ell mateix ,i que culminarà en la persona
i la missió del Verb encarnat Jesucrist.
Jesucrist, Mitjancer i plenitud de tota la creació
Déu ho ha dit tot en el Verb

Després que en altre temps, Déu havia parlat amb els pares molt sovint i
de moltes maneres per mitjà dels profetes, aquests darrers dies ens ha parlat a
nosaltres per mitjà del seu Fill (He. 1.1-2 ). El Crist, Fill de Déu fet home, es la
paraula única, perfecta i indispensable del Pare. En el Crist el Pare ens ho ha
revelat tot i ja no hi haurà cap més paraula que aquesta. Sant Joan de la Creu,
després de molts altres ens ho explica d’una manera lluminosa, en comentar
He.1.1-2 :
“Donant-nos com ens va donar el seu Fill, que és la seva Paraula -no en
té d’altre-, ens ho va donar tot plegat i d’una sola vegada en aquesta Paraula
única (...); el que abans deia fragmentàriament als profetes, ara ja ho ha dit tot
en el Crist, donant-nos el seu tot, que és el Fill. Per això el qui ara volgués
interrogar Déu o desitgés alguna visió-revelació, no solament faria una niciesa,
sinó que ultratjaria Déu per no posar els ulls totalment en el Crist i per desitjar
alguna cosa diversa, una novetat“.
“L’economia cristiana, en tant que Aliança nova i definitiva, mai
s’estroncarà i ja no hem d’esperar cap revelació pública abans de la
manifestació de nostre Senyor Jesucrist”. Tanmateix encara que la Revelació
hagi acabat, no ha estat pas explicada del tot, la fe cristiana haurà d’anar
assolint gradualment tot el seu abast enllà dels segles.
Déu se’ns ha revelat. Conec el què Déu ha dit a l’home?
Conec el pla de Déu, revelat, que vol per la humanitat?
Anirem veient con s’ha transmès aquesta RevelacióPARLEM ?

