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LA REVELACIÓ DIVINA   (  DEI VERBUM  ) (1)  

Comencem la presentació dels 4 grans documents (o constitucions) del Concili Vaticà II 
i ho fem amb el document que porta per títol “Constitució dogmàtica sobre la revelació 
divina”, en llatí, Dei Verbum (la Paraula de Déu). Hi dedicarem el full parroquial d’avui i 
el de diumenge vinent. D’entre els quatre grans documents/constitucions del Concili, 
aquest és el més breu, però és molt important. Fa referència als fonaments de la fe, ja 
que explica com Déu s’ha  comunicat  als  homes i  com els  homes poden arribar  a 
conèixer el que Déu els ha dit.  

Déu és revela, es dóna a conèixer
Què cal entendre per revelació? El Concili respon: “Va plaure Déu, en la seva bondat i 
saviesa, revelar-se ell mateix i fer conèixer el misteri de la seva voluntat, per mitjà del 
qual  els  homes  tenen  accés  al  Pare  pel  Crist,  Verb  encarnat,  en  l’Esperit  Sant  i 
participen de la naturalesa divina. Per això, mitjançant aquesta revelació, Déu invisible, 
mogut pel seu gran amor, parla als homes com a amics i conviu amb ells,  per tal 
d’invitar-los i  acollir-los a la  seva companyia.  (...)  I,  per  mitjà  d’aquesta revelació, 
l’íntima veritat sobre Déu i sobre la salvació humana resplendeix en nosaltres gràcies a 
Crist, el qual és alhora mitjancer i plenitud de tota la revelació.” (n. 2). 
Per  revelació,  doncs,  hem  d’entendre  l’acte  pel  qual  Déu  es  dóna  a  conèixer 
personalment als homes, Déu s’avança a comunicar-se a la humanitat, i  ho fa amb 
vista a la salvació de tots els pobles. 

Déu és revela progressivament
Déu per revelar-se, per donar-se a conèixer, se serveix de fets i paraules per tal de 
comunicar-nos el seu pla salvador. I ho fa, progressivament, per etapes, al llarg del 
que  en  diem  la  “història  de  la  salvació”  (la  creació,  l’aliança  amb  Noè,  l’elecció 
d’Abraham, la formació del poble d’Israel, els profetes, etc. i fins arribar a Crist, cimal i 
plenitud de la revelació (n.3 i 4). 

Jesucrist, és el cimal i plenitud d’aquesta Revelació 
Diu el Concili: “ Però Déu, havent parlat moltes vegades per parts i de moltes maneres 
per mitjà dels Profetes, darrerament en aquests dies ens ha parlat per mitjà del Fill. 
Car envià el seu Fill,  és a dir, el Verb etern que il·lumina tots els homes, a fi que 
habités  enmig  d’ells  i  els  narrés  les  intimitats  de  Déu  (...)  Jesucrist  amb la  seva 
presència i la seva manifestació, amb les seves paraules i les seves obres, signes i 
miracles,  sobretot  amb  la  seva  mort  i  gloriosa  Resurrecció,  i  amb  l’enviament  de 
l’Esperit de la veritat, porta fins a la plenitud tota la revelació” (n. 4).   

No hi haurà cap més Revelació
“No s’ha d’esperar cap nova revelació pública abans de la gloriosa manifestació de 
Nostre Senyor Jesucrist”. (n. 4) “En Crist el Pare ens ho ha revelat tot, i ja no hi haurà 
cap més paraula que aquesta”, afirma el Catecisme de l’Església Catòlica.  Per això, 
aquí escau recordar aquelles paraules de Sant Joan de la Creu en les quals el sant 
místic escriu: “Donant-nos, com ens va donar, el seu Fill, que és la seva Paraula -i no 
en té d’altra-, ens ho ha donat 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 seu Fill. Per això el qui ara volgués interrogar Déu o 
desitgés alguna visió o 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”. 

La resposta a la revelació
És, doncs, Déu mateix que es comunica. La fe és la resposta lliure a aquesta iniciativa 
de Déu. En “l”obediència de la fe” les persones ens posem, ben lliurement, en mans de 
Déu: “per l’obediència de la fe l’home s’ofereix lliurement tot sencer a Déu fent plena 
submissió d’enteniment i de voluntat al Déu que es revela i assentint voluntàriament a 
la revelació donada per ell” (n. 5).

Continuarem el dia vinent. 
El mossèn

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES:  Dissabte,  dia  2: per  Pere  Riera  i  Gallart,  difunt; 
diumenge, dia 3: pel poble de Viladrau;  dijous, dia 7:  per Mn. Àngel Miralda, 
difunt. 

INFORMACIONS

FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR:  el dia 2 de febrer és la festa de la 
Presentació del Senyor. Amb aquesta festa recordem i celebrem que Josep i Maria, 
seguint  el  que  manava  la  Llei  de  Moisès,  portaren  Jesús  al  temple  de Jerusalem, 
quaranta dies després del seu naixement,  per presentar-lo al Senyor. Com sabeu, en 
la missa d’aquest dia es fa la benedicció de les candeles. Per tal que tothom qui vulgui 
pugui tenir candeles beneïdes, podeu agafar-ne del damunt de la taula que hi ha a 
l’entrada de l’església.   

CALENDARI  LITÚRGIC:  El  Centre  d’estudis  pastorals  (CEP)  de  Barcelona,  ha 
publicat el calendari litúrgic del 2013 en un full de colors que us fem a mans. El full en 
qüestió  permet  saber  els  diferents  temps  litúrgics  de l’any  (temps d’Advent-Nadal; 
temps de Quaresma-Pasqua-Pentecosta; temps de durant l’any), quin dia se celebren 
les grans solemnitats litúrgiques de l’Església i quins són els colors litúrgics que es fan 
servir en les  diverses celebracions dels temps litúrgics esmentats: Advent (morat); 
Nadal (blanc); Quaresma (morat), Pasqua (blanc), Pentecosta (vermell); temps durant 
l’any (verd). És un full que ens ajuda a entendre l’ordre que segueix el calendari de 
l’Església.

MANS UNIDES: el proper diumenge, dia 10 de febrer, farem la col·lecta anual de 
Mans Unides contra la fam en el món. Demanem que, malgrat la crisi econòmica, fem 
l’esforç de ser generosos per a pal·liar aquest greu problema de la fam en el món. Per 
endavant, moltes gràcies.    

FINAL DE LA VISITA PASTORAL A L’ARXIPRESTAT GUILLERIES-CONGOST: 
dissabte vinent, dia 9 de febrer, a Hostalets de Balenyà, els mossens de l’arxiprestat 
Guilleries-Congost ens trobarem amb el senyor Bisbe per a fer una revisió i valoració 
de la visita pastoral.  




