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LA REVELACIÓ DIVINA     (DEI VERBUM  ) (i 2)  

La  setmana  passada  vam  comentar  cinc  afirmacions:  “Déu  es  revela,  es  dóna  a 
conèixer”; “Déu es revela progressivament”, això és, de mica en mica; “Jesucrist és el 
cimal i la plenitud d’aquesta Revelació”, “No hi haurà cap més Revelació” i finalment “la 
resposta a la revelació”. Continuem. 

La transmissió de la Revelació divina  
Déu “vol que tots els homes se salvin i arribi al coneixement de la veritat” (1Tm 2,4), 
és a dir,  del Crist.  “Crist,  Senyor, en el qual es completa tota la revelació de Déu 
Altíssim, donà als Apòstols manament que prediquessin a tothom, com a font de tota 
veritat  i  disciplina  moral  salvadores,  l’Evangeli   que,  promès  abans  per  mitjà  dels 
Profetes, Ell mateix acomplí i promulgà amb la pròpia boca, i que comuniquessin a 
tothom els dons de Déu” ( n. 7). La transmissió de la revelació, de tot aquest pla 
salvador de Déu,  es fa a través de l’Església que, moguda per l’Esperit Sant, l’anuncia 
a tots els homes confiant que tots ells s’adhereixin lliurement a l’Evangeli. Cal, diu el 
Catecisme de l’Església Catòlica, que “el Crist sigui anunciat a tots els pobles i a tots 
els homes  i que així la Revelació arribi a tot el món”.      

Escriptura, Tradició i Magisteri
“La Sagrada Tradició i la Sagrada Escriptura d’ambdós Testaments són com el mirall, 
en el qual l’Església pelegrina en la terra contempla Déu, de qui ho rep tot, fins que 
sigui conduïda a veure’L cara a cara tal com és.” (n. 7) 

“I  allò  que  ha  estat  transmès  pels  Apòstols  enclou  totes  aquelles  coses  que 
contribueixen a conduir santament la vida i a augmentar la fe del Poble de Déu, i així 
l’Església en la seva doctrina, vida i culte perpetua i transmet a totes les generacions 
tot allò que ella és, tot allò que creu” (n. 8). 

“La  Sagrada  Tradició  i  la  Sagrada  Escriptura,  estan  íntimament  unides  i 
compenetrades. Perquè totes dues brollen de la mateixa font divina, en certa manera 
s’uneixen com una sola cosa i corren cap al mateix fi. 

En efecte, la  Sagrada Escriptura és paraula de Déu en tant que és posada per escrit 
sota  la  inspiració  de  l’Esperit  diví,  i  la  Sagrada  Tradició transmet  íntegrament  als 
successors dels Apòstols la paraula de Déu que fou confiada als Apòstols per Crist, el 
Senyor, i l’Esperit Sant. Així aquests successors, il·luminats per l’Esperit de la veritat, 
serveixen la paraula amb la predicació, l’expliquen i la difonen. Se segueix d’això que 
l’Església  no obté la  seva certesa sobre totes les veritats  revelades tan sols  de la 
Sagrada Escriptura. Per això, cal acollir i venerar l’una i l’altra, l’Escriptura i la Tradició, 
amb idèntica adhesió i reverència. (...)”  (n. 9) 

“La Sagrada Tradició i la Sagrada Escriptura constitueixen l’únic dipòsit sagrat de la 
paraula de Déu encomanat a l’Església (...) L’encàrrec d’interpretar autènticament la 
paraula de Déu escrita o transmesa ha estat encomanada al sol Magisteri de l’Església, 
l’autoritat del qual és exercida en nom de Jesús. El dit Magisteri no és superior a la 
paraula de Déu, ans la serveix” (n. 10). 



Quan diem, doncs, “Sagrada Escriptura” ens referim a la Bíblia (a la paraula de Déu 
escrita). Quan diem “Sagrada Tradició” ens referim a tot allò que no està consignat en 
les  Sagrades  Escriptures  però  que  els  apòstols  van  rebre  de  l’ensenyament  i  de 
l’exemple  de  Jesús  i  del  que  van  aprendre  de  l’Esperit  Sant  i  s’ha  transmès  als 
successors dels Apòstols, els bisbes, i l’Església ho conserva, ho viu i ho celebra. Quan 
diem “Magisteri” ens referim als bisbes en comunió amb el successor de Pere, el bisbe 
de Roma (el Papa). 

La inspiració divina de la Sagrada Escriptura 
“Les coses revelades per Déu, contingudes i  presentades en el  text de la  Sagrada 
Escriptura, han estat redactades sota la inspiració de l’Esperit Sant... tenen Déu per 
autor. Però en l’elaboració dels llibres sagrats, Déu escollí uns homes i se serví d’ells... 
a fi que posessin en escrit com a autors autèntics tot allò i només allò que Ell volgués”. 
(n. 11) 

Importància de la Sagrada Escriptura en la vida de l’Església
Després de parlar de la relació de l’Antic Testament i del Nou T estament, un altre 
paràgraf que cal no oblidar és quan s’afirma la importància de la Sagrada Escriptura en 
la vida de l’Església i se  subratlla que la Sagrada Escriptura és l’aliment per a la vida 
cristiana. Per això el cristià, quan participa en l’Eucaristia s’alimenta de dues taules: el 
pa de la Paraula de Déu i el Cos de Crist. (n. 21)

El document acaba amb una recomanació als clergues, als diaques, als catequistes, 
religiosos   i  a  tots  els  fidels,  a  llegir  amb freqüència  les  Sagrades Escriptures  car 
“Ignorar les sagrades Escriptures és ignorar el Crist” (Sant Jeroni), i que acompanyin 
aquesta lectura amb la pregària. (n. 25) 

El mossèn
______________________________________________________________________
AGENDA

INTENCIONS  DE  MISSES:  dissabte,  dia  9:  per  Joan  Sansalvador, 
difunt; diumenge, dia 10: pel poble de Viladrau; dimecres, dia 13: per 
la intenció del qui ha fet l’almoina. dijous, dia 14:  per Rosa Tubau, 
difunta.  

INFORMACIONS

DIMECRES, DIA 13 DE FEBRER, DIMECRES DE CENDRA, COMENÇA LA 
QUARESMA:  A les  19, 35 del vespre, celebrarem l’eucaristia i farem la 
benedicció i imposició de la cendra.

DIMECRES DE CENDRA: dia de dejuni i abstinència. Durant la Quaresma 
se’ns demana de tenir  esperit  penitencial  que s’expressa a través  de la 
pregària i  d’una major austeritat  de vida, a través de les pràctiques del 
dejuni  i  l’abstinència  i  a  través  de  l’ajuda  als  més  necessitats.  És 
aconsellable  privar-se  voluntàriament  de  despeses  supèrflues,  menges  o 
begudes costoses, espectacles i diversions.
Els divendres de Quaresma són dies d’abstinència (no menjar carn).

VIA CRUCIS: Els  divendres de Quaresma,  es farà el  via crucis,  a les 
19,15, a la capella del Santíssim Sagrament. 




