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Déu “ vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la
veritat” (1 º Tm,2-4 ),és a dir, del Crist. Cal, doncs. que el Crist sigui anunciat a
tots els pobles i a tots els homes i que així la revelació arribi a tot el món.
TRADICIO APOSTOLICA
“Crist, el Senyor, en qui és consumada tota la Revelació del Déu suprem,
manà als Apòstols que prediquessin l’Evangeli a tots els homes i els
comuniquessin els dons divins. Aquest Evangeli, promès abans pels profetes, ell
l’acomplir i el promulgà de paraula, personalment, com a font de tota la veritat
salvadora i ordenació dels costums.
La transmissió de l’Evangeli, segons l’ordre del Senyor, s’ha fet de dues
maneres;
Oralment
“Pels Apòstols, els quals en la predicació oral, per mitjà d’exemples i
d’institucions, transmeteren el que havien rebut per la paraula, per la
convivència i per les obres de Crist, o que havien après sota el guiatge de
l’Esperit Sant“.
Per escrit
“Per aquells Apòstols i homes de la seva generació, que inspirats pel
mateix Esperit Sant, posaren per escrit el missatge de la salvació.
CONTINUADA EN LA SUCCESSIÓ APOSTÒLICA
“A fi que l’Evangeli es mantingués íntegre i viu per sempre en l’Església,
els apòstols deixaren com a successors els “bisbes”, tot deixant-los al seu mateix
lloc en el ministeri“.

Aquesta transmissió viva, a complerta en l’Esperit Sant ,és anomenada
Tradició en tant que diversa de la sagrada Escriptura, per bé que estretament
lligada amb ella. Per ella “l’Església, en la seva doctrina, en la seva vida i en el
seu culte, perpetua i transmet a totes les generacions tot allò que ella és, tot allò
que ella creu”
Així, la comunicació que el Pare ha fet d’ell mateix pel seu Verb en
l’Esperit Sant, es manté present i activa dintre l’Església: “Déu que parlà en
altre temps, dialoga ara, sense interrupció, amb l’Esposa del seu Fill. I l’Esperit
Sant, per qui la veu viva de l’Evangeli ressona a l’Església - i per l’Església en el
món - mena els creients vers la veritat i fa habitar abundosament en ells la
paraula de Crist.
L’herència de la fe confiada a la totalitat de l’Església
“ L’herència sagrada” de la fe (depositum fidei) continguda en la Tradició
i en l’Escriptura ha estat confiada pels apòstols al conjunt de l’Església. “Fidel a
aquest dipòsit, tot el poble sant, unit amb els seus pastors en la doctrina dels
apòstols i en la comunió, preserva constant en la fracció del pa i en l’oració de
manera que pastors i fidels col·laboren en la professió de la fe rebuda”.
Magisteri de l’Església
La missió d’interpretar autènticament la paraula de Déu escrita o
transmesa, ha estat confiada únicament al Magisteri de l’Església, l’autoritat del
qual s’exerceix en nom de Jesucrist”, és a dir als bisbes en comunió amb el
successor de Pere, el bisbe de Roma.
“Però aquest Magisteri no està per damunt de la Paraula de Déu, sinó que
la serveix, i ensenya només el que li ha estat confiat permanentment diví. Amb
l’assistència de l’Esperit Sant, escolta amb pietat aquesta paraula, la guarda tal
com és i l’exposa fidelment, d’aquest únic dipòsit de la fe treu la veritat
divinament revelada que presenta perquè sigui creguda.
Reflexió
He llegit, reflexionat i pregat amb la Paraula de Déu?.
Estic informat de la Tradició de l’Església?.
Llegeixo el Magisteri de l‘Església?.
Val la pena d’estar informat, per acceptar o rebutjar el do de la Fe.
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