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Descripció de l’assignatura:  
 

EL MISTERI TRINITARI DE DÉU des d’una perspectiva teològico-fonamental      
Es tracta d’un primera aproximació al tema del misteri de Déu des de la frontera entre la 
recerca humana i la revelació divina. Es busquen els vestigis de Déu enmig de l’actitud 
humana, cultural, i filosòfica d’avui, molt tancada, especialment en l’Occident postcristià, a la 
realitat del Déu cristià. Es plantegen els primers passos de la revelació de Déu a Israel. 
 
Temari abreujat: 
 

        Introducció: Presentació del programa i del treball a realitzar. 
         CAPÍTOL  I: L’eclipsi de Déu en la societat occidental, orígens,causes i evolució 

1. Punt de partida actual: el secularisme com a dificultat per a creure avui en el Déu cristià 
2. Rerefons històric i cultural de l’actual eclipsi de Déu en el món occidental 
 

3.   Causes de l’actual eclipsi de Déu degudes a l’evolució en la historia del cristianisme 
      CAPÍTOL  II: L’accés al Misteri de Déu per la revelació cristiana  

1. La revelació de la Paraula divina acollida en la fe, camí d’accés al Déu Trinitari  
2. La revelació en la història, iniciativa nova de Déu respecte de la creació 
3. L’originalitat de la noció cristiana de Déu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. La resistència del pensament modern a la pretensió de singularitat històrica de la revelació 

cristiana 
      CAPÍTOL III: Les mediacions  filosòfiques en el discurs teològic sobre Déu  

1. El llenguatge sobre Déu: El símbol, la metàfora, i el concepte.        
2.   El punt de contacte antropològic d’un discurs significatiu sobre Déu cercat en els   

dinamismes de l’ésser humà. (“Praeambula fidei” o “Praeparatio evangelica”) 
3.  El llenguatge de l’«analogia» a l’hora de parlar de Déu. 

      CAPÍTOL IV: Els inicis de la revelació bíblica 
      1.  La revelació del nom de Déu a Moisès 

 2.  Figures mitjanceres de la presència de Déu a l’Antic Testament 
3.  El coneixement de Déu en els profetes 
4.  Déu en el llibre dels Salms 

       CAPÍTOL V: Les propietats o atributs divins i el problema del mal 
1. Els atributs o propietats divines en l’Antic i en el Nou Testament 
2. Els atributs divins en la tradició de l’Església 
3. Alguns problemes en relació a la immutabilitat i impassibilitat divines 
4. L’enigma del mal i l’existència de Déu 
5. Com parlar de Déu després d’Auswitzch? 
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