
PRIMERA PART 

La professió de la fe 



Fragment d 'un fresc de la catacumba de Priscil·la, Roma, del començament del se
gle III. La imatge més antiga de la Mare de Déu. 

Aquesta imatge, entre les més antigues de l 'art cristià, tracta el tema central de la/e 
cristiana: el misteri de l'Encarnació del Fill de Déu nascut de la Ver.ge Maria. 
A la dreta, una.figura d 'home que indica una estrella, situada sobre la Verge amb el 
fill: un profeta, probablement Balaam, que anuncia que «una estrella sortida de 
Jacob governarà» (Nm 24, 17). És tota l'expectació de l'Antiga Aliança i la crida 
d 'una humanitat decaiguda vers un salvador i redemptor (cf § 27,528). 
Aquest anunci és realitzat en el naixement de Jesús, Fill de Déu fet home, concebut de 
l'Esperit Sant, nascut de la Verge Maria (cf § 27, 53, 422, 488). Maria el posa al món, 
el dóna als homes. Per això és la figura més pura de l'Església (cf § 967). 
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PRIMERA SECCIÓ 

«Jo crec», «Nosaltres creiem» 

26. Quan professem la nostre fe, comencem dient: «Crec» o «Creiem». 
Abans d 'exposar la fe de l'Església tal com és confessada en el Credo, celebra
da en la litúrgia i viscuda en la pràctica del Manaments i en la pregària, hem de 
preguntar-nos què significa «creure». La fe és la resposta de l'home a Déu que 
es revela i se li dóna, bo i aportant alhora una llum sobreabundant a l'home 
que busca el sentit últim de la seva vida. Considerem, doncs, en primer lloc, 
aquesta recerca de l'home (capítol primer); després, la Revelació divina, amb 
què Déu es presenta davant l'home (capítol segon), i, per últim, la resposta de 
la fe (capítol tercer). 

CAPÍTOL PRIMER 

L'home és «capaç» de Déu 

I. EL DESIG DE DÉU 

27. El desig de Déu és inscrit en el cor de l'home, ja que l'home ha estat 
creat per Déu i per a Déu. Déu no para d'atreure l'home cap a ell, i només en 355, 1701 
Déu podrà trobar l'home la veritat i la felicitat que desitja constantment. 1718 

L'aspecte més sublim de la dignitat humana el trobem en aquesta vocació de 
l'home a comunicar-se amb Déu. Aquesta invitació que Déu adreça a l'home 
de dialogar amb ell comença amb l'existència humana. Si l'home existeix, és 
perquè Déu l'ha creat per amor i, per amor, no para de donar-li l'ésser. I 
l'home només viu plenament segons la veritat reconeixent lliurement aquest 
amor i abandonant-se al seu Creador1

. 

28. Enllà de la seva història, fins al dia d'avui els homes han donat expres
sió de moltes maneres a aquesta recerca de Déu per mitjà de les creences i 
dels comportaments religiosos ( oracions, sacrificis, cultes, meditacions, etc.). 
Malgrat les ambigüitats que puguin comportar, aquestes formes d 'expressió 
són tan universals que ens permeten de dir que l'home és un ésser religiós: 

l. GS 19, § l. 

843, 2566 
2095-2109 
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Ell va fer un de sol tot el llinatge dels homes, perquè habitessin damunt tota la 
faç de la terra, i va fixar els temps determinats i els límits del lloc on han 
d'habitar, a fi que cerquin Déu per si realment a les palpentes l'endevinen i el 
troben, que no és pas lluny de cadascun de nosaltres; ja que en ell vivim, ens 
movem i som (Ac 17,26-28). 

29. Però aquesta «relació íntima i vital que uneix l'home amb Déu1», l'ho-
2123-2128 me pot oblidar-la, no considerar-la i, fins rebutjar-la explícitament. Actituds 

així poden tenir orígens molt diversos2
: la revolta contra el mal en el món, la 

ignorància o la indiferència religioses, la preocupació per les realitats del món 
i per les riqueses3

, el mal exemple dels creients, els corrents de pensament 
398 hostils a la religió i, finalment, aquesta actitud de l'home pecador que s'amaga 

de Déu4, per por, i fuig quan 'el crida5
. 

30. «Alegreu-vos els qui busqueu el Senyor» (Sl 105,3). Si l'home pot obli-
2567 dar o refusar Déu, el que és Déu no para de cridar cada home a buscar-lo 

845 perquè visqui i trobi la felicitat. Però aquesta recerca exigeix de l'home tot 
368 l'esforç de la seva intel·ligència, la rectitud de la seva voluntat, un «cor recte» i 

també el testimoni dels altres que li ensenyen de buscar Déu. 

Vós sou gran, Senyor, i molt lloable. Gran és el vostre poder, i la vostra 
saviesa no té límits. I l'home, una minsa part de la vostra creació, l'home, 
revestit de la seva mortalitat, que porta en ell el testimoniatge del seu pecat 
i el testimoniatge que vós resistiu els superbiosos, vol tanmateix lloar-vos, 
ell, una part de la vostra creació. Vós l'hi inciteu, tot fent que trobi les 
delícies a lloar-vos, perquè ens vau fer per a vós i en neguit és el cor nostre 
mentre no reposa en vós6

. 

II. EIS CAMINS QUE DUEN AL CONEIXEMENT DE DÉU 

31. Creat a imatge de Déu, cridat a conèixer i estimar Déu, l'home que 
busca Déu descobreix alguns camins per arribar-lo a conèixer. En diem també 
«proves de l'existència de Déu», no en el sentit de les proves que les ciències 
naturals busquen, sinó en el sentit d' «arguments convergents i convincents» 
que permeten d'arribar a veritables certeses. 

Aquests «camins» per acostar-nos a Déu tenen la creació com a punt de par
tença: el món material i la persona humana. 

54,337 32. El món: a partir del moviment i de !'esdevenir, de la contingència, de 
l'ordre i de la bellesa del món, podem conèixer Déu com origen i fi de l'uni
vers. 

l. GS 19, l. 2. Cf. GS 19-21. 3. Cf . .Mt 13,22. 4. Cf. Gn 3,8-10. 5. Cf. Jn 1,3. 6. St. Agustí, 
conf. l, l, l. 
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Sant Pau afirma referint-se als pagans: Allò que pot ser conegut de Déu els és 
manifestat, ja que Déu els ho ha manifestat. En efecte, allò que ell té d'invisi
ble, com el seu poder etern i la seva divinitat, des de la creació del món es fa 
visible a la intel·ligència a través de les seves obres» (Rm 1,19-20)1. 

I sant Agustí: «Pregunta a la bellesa de la terra, pregunta a la bellesa del mar, 
pregunta a la bellesa de l'aire que s'eixampla i es difon, pregunta a la bellesa del 
cel( ... ) pregunta a totes aquestes realitats. Totes et diuen: Contempla la nostra 
bellesa. La seva beutat és una proclamació (conjessio). Aquestes coses belles, 
subjectes a canvi, qui les ha fetes, sinó la Bellesa (pulcher) que no canvia?2 

33. L'home: amb la seva obertura a la veritat i a la bellesa, amb el seu sentit 2500 
del bé moral i de la llibertat, la veu de la consciència i l'aspiració a l'infinit i a 1730, 1776 
la felicitat, l'home es pregunta sobre l'existència de Déu. A través de tot això, 
percep els signes de la seva ànima espiritual que »porta en ella mateixa una 1703 
llavor d'eternitat irreductible a la sola matèria»3

. Aquesta ànima només pot 
tenir origen en Déu. 366 

34. El món i l'home testifiquen que no tenen en ells mateixos ni el seu 
primer principi ni el seu últim fi, sinó que participen de l'Ésser en si, que no 
té principi ni tindrà fi. Així, per aquests diversos camins, l'home pot arribar al 
coneixement de l'existència d'una realitat que és la causa primera i el fi últim 
de totes les coses, «i que tothom anomena Déu»4

. 199 

35. Les facultats de l'home el fan capaç de conèixer l'existència d'un Déu 50 
personal. Però, perquè l'home pugui entrar a la seva intimitat, Déu ha volgut 
revelar-se-li i donar-li la gràcia de poder acollir aquesta revelació en la fe. Ara, 
les proves de l'existència de Déu poden disposar a la fe i ajudar a veure que la 
fe no s'oposa a la raó humana. 159 

Ill. EL CONEIXEMENT DE DÉU SEGONS L'ESGLÉSIA 

36. «La nostra santa mare, l'Església, sosté i ensenya que Déu, principi i fi 
de totes les coses, pot ser conegut amb certesa mitjançant la llum natural de la 
raó humana a partir de les coses creades»5

. Sense aquesta capacitat, l'home no 
podria acollir la revelació de Déu. L'home té aquesta capacitat perquè ha estat 
creat «a imatge de Déu»6

. 355 

37. En les condicions històriques en què es troba, l'home topa tanmateix 
amb moltes dificultats per a conèixer Déu només amb la llum de la raó: 1960 

En efecte, si hem de parlar francament, per més que la raó humana pugui 
arribar, en absolut, només amb les forces de la llum de la raó natural, al 

l. Cf. Ac 14,15.17; 17,27-28; Sa 13,1-9. 2. Serm. 241, 2. 3. GS 18, § l; cf. 14, § 2. 4. St. Tomàs 
d 'A., s. th. l, 2, 3. 5. Ce. Vaticà I: DS 3004; cf. 3026; DV 6. 6. Cf. Gn 1,26. 
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coneixement cert i veritable d'un Déu personal, que protegeix i governa el 
món amb la seva providència, així també al coneixement d'una llei natural 
posada pel Creador dins les nostres ànimes, hi ha, malgrat tot, molts obstacles 
que impedeixen a la raó humana d'emprar convenientment i amb fruit el seu 
poder natural. Les veritats que es refereixen a Déu i als homes ultrapassen 
absolutament l'ordre de les coses sensibles, i quan han de traduir-se en acció 
per informar la vida, demanen lliurament i renúncia. L'esperit humà, quan es 
tracta d'adquirir aquestes veritats, es troba amb dificultats per part dels sentits i 
de la imaginació, i també amb mals desigs que neixen del pecat original. D'a
quí ve que, en aquestes matèries, els homes es convencin fàcilment de la 
falsedat o, almenys, de la incertesa de les coses que no voldrien que fossin 
veritables1

. 

38. Per això l'home necessita la llum de la revelació de Déu, no solament 
pel que fa a allò que supera el seu enteniment, sinó també sobre «les veritats 

2036 religioses i morals que, d'elles mateixes, no són inaccessibles a la raó, per tal 
que, dintre l'estat actual de la humanitat, puguin ser conegudes per tots sense 
dificultat, amb certesa ferma i sense cap error» 2

• 

N. COM PARIAR DE DÉU? 

39. Quan defensa la capacitat de la raó humana pel que fa al coneixement 
de Déu, l 'Església expressa la seva confiança en la possibilitat de parlar de Déu 

851 a tots els homes i amb tots els homes. Aquesta convicció és el punt de partença 
del seu diàleg amb les altres religions, amb la filosofia i les ciències i també 
amb els incrèduls i els ateus. 

40. Com que el coneixement que tenim de Déu és limitat, el nostre llen
guatge sobre Déu ho és igualment. Només podem anomenar Déu a partir de 
les criatures, i segons la nostra manera humana, limitada, de conèixer i de 
pensar. 

41. Tots els éssers creats porten una certa semblança de Déu, molt espe
cialment l'home, creat a imatge i semblança de Déu. Les múltiples perfeccions 
de les criatures (la veritat, la bondat, la bellesa) reflecteixen, així, la perfecció 

213, 299 infinita de Déu. Per això podem anomenar Déu a partir de les perfeccions de 
les seves criatures, «perquè de la grandesa i de la bellesa de les criatures, 
venim a contemplar, per comparació, el seu autor» (Sa 13,5). 

212, 300 42. Déu transcendeix tota criatura. Cal, doncs, que purifiquem constant-
ment el nostre llenguatge d'allò que té de limitat, d 'imaginat i d'imperfecte, a 

l. Pius XII, Enc. Humani Generis: DS 3875. 2. Ibid., DS 3876; cf. Ce. Vaticà I: DS 3005; DV 6; St. 
Tomàs d 'A., st. th. 1,1,1. 
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fi de no confondre el Déu «inefable, incomprensible, invisible, inabastable» 1, 370 
amb les nostres representacions humanes. Les nostres paraules humanes sem-
pre restaran molt ençà del misteri de Déu. 

43. És cert que, quan parlem així de Déu, el nostre llenguatge s'expressa 
d'una manera humana; però ateny realment Déu en ell mateix, bé que sense 
poder-lo expressar amb tota la seva infinita simplicitat. Com de fet, cal recor
dar-nos que «entre el Creador i la criatura no és possible de subratllar tant la 
semblança que la diferència no sigui encara molt més gran2 i que «no podem 
capir què és Déu, sinó tan sols què no és i com cal situar els altres éssers en 206 
relació amb e11» 3

. 

EN RESUM 

44. L 'home és un ésser religiós per naturalesa i per vocació. Venint de Déu 
i anant cap a Déu, l'home no viu una vida plenament humana si no 
viu lliurement la seva relació amb Déu. 

45. L 'home és fet per viure en comunió amb Déu, en el qual troba la seva 
felicitat: «Quan jo seré en vós totalment, ja no hi haurà més tristesa ni 
prova. Plena enterament de vós, la meva vida s'haurà realitzat plena
ment» 4. 

46. Quan escolta el missatge de les criatures i la veu de la seva conscièn
cia, l'home pot aconseguir la certesa de l'existència de Déu, causa i fi 
de totes les coses. 

4 7. L 'Església ensenya que el Déu únic i veritable, el nostre Creador i 
Senyor, pot ser conegut amb certesa per les seves obres, gràcies a la 
llum natural de la raó humana5. 

48. Podem realment anomenar Déu parlant de les moltes perfeccions de 
les criatures, semblances del Déu infinitament peifecte, per més que el 
nostre llenguatge limitat no pugui comprendre el seu misteri. 

49. «La criatura sense el Creador s'esvaeix>/ Vet aquí per què els creients 
saben que l'amor de Crist els empeny a irradiar la llum del Déu vivent 
a tots els qui l'ignoren o el refusen. 

l. Litúrgia de St. Joan Crisòstom, Anàfora. 2. Ce. Laterà N: DS 806. 3. St. Tomàs d'A., s. gent. l , 
30. 4. St. Agustí, eonf. 10, 28, 39. 5. Cf. Ce. Vaticà I: DS 3026. 6. GS 36. 
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CAPÍTOL SEGON 

Déu surt a l'encontre de l'home 

36 50. 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 
divina1

. Amb una decisió lliure del tot, Déu es revela i es dóna a l'home. Ho fa 
1066 revelant el seu misteri, el designi benvolent que, des de tota l'eternitat, ha 

format en el Crist a favor de tots els homes. Revela plenament aquest designi 
enviant el seu Fill estimat, nostre Senyor Jesucrist, i l'Esperit Sant. 

ARTICLE l La Revelació de Déu 

I. DÉU REVEIA EL SEU «DESIGNI BENVOLENT» 

51. «Va plaure a Déu, en la seva bondat i saviesa, de revelar-se ell mateix i 
2823 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 participen de la natu-
1996 ralesa divina» 2

• 

52. Déu que «habita en una llum inaccessible» (l Tm 6,16) vol comunicar 
la seva vida divina als homes lliurement creats per ell: vol fer-los fills adoptius 
en el seu Fill únic3

. Revelant-se ell mateix, Déu vol fer els homes capaços de 
respondre-li, de conèixer-lo i d'estimar-lo molt més del que serien capaços 
per ells mateixos. 

53. El designi diví de la Revelació es realitza a la vegada «amb accions i 
1953 amb paraules que es relacionen entre elles i s'il·luminen mútuament» 4. Aquest 
1950 designi inclou una «pedagogia divina» particular: Déu es comunica gradual

ment 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. 

Sant Ireneu de Lió parla molts cops d'aquesta pedagogia divina servint-se de 
la imatge del tracte freqüent entre Déu i l'home: «El Verb de Déu ha ha
bitat dintre l'home i s'ha fet Fill de l'home per acostumar l'home a trobar 
Déu i acostumar Déu a habitar en l'home, segons el designi benvolent del 
Pare»5

• 

l. Cf. Ce. Vaticà I: OS 3015. 2. DV 2. 3. Cf. Ef 1,4-5. 4. DV 2. 5. Haer. 3, 20, 2; cf. per exem
ple haer. 3, 17, l; 4, 12, 4; 4, 21, 3. 
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II. LES ETAPES DE LA REVELACIÓ 

Des del principi, Déu es va fer conèixer 

54. «Déu, que ho ha creat i conserva tot pel seu Verb, dóna als homes, en 
les coses creades, un testimoni perenne d'ell mateix. I, volent obrir el camí de 32 
la salvació que davalla del cel, es manifestà, a més, als nostres primers pares 
al començament» 1 . Els va invitar a una comunió íntima amb ell mateix, bo i 
revestint-los d'una gràcia i una justícia resplendents. 374 

55. Aquesta Revelació no ha estat interrompuda pel pecat dels nostres 39 7, 410 

primers pares. Déu, en efecte, «després de la seva caiguda, amb la promesa 
de la redempció, els enlairà de nou a l'esperança de la salvació i tingué cura 
incessant del llinatge humà, a fi de donar la vida eterna a tots aquells que 
cerquen la salvació amb la perseverança en les bones obres» 2

• 

Quan ell, desobeint-vos , perdé la vostra amistat, no l'abandonàreu al domini 
de la mort.(...) Moltes vegades oferíreu als homes la vostra aliança3. 761 

L'aliança amb Noè 

56. Un cop trossejada amb el pecat la unitat del llinatge humà, Déu mira 401 
primerament de salvar la humanitat a través d'una sèrie d 'etapes. L'aliança amb 
Noè després del diluvi4 expressa el principi de l'economia divina amb referèn- 1219 

cia a les «nacions», és a dir, als homes reagrupats «segons els seus països, 
cadascun segons la seva llengua, i segons les seves famílies» (Gn 10,5)5. 

57. Aquest ordre alhora còsmic, social i religiós de la pluralitat de les 
nacions6, és per limitar l'orgull d 'una humanitat caiguda, la qual, tota plega
da, perversament7, voldria fer ella mateixa la seva unitat a la manera de Ba
bel8. Però, a causa del pecat9

, el politeisme i la idolatria de la nació i del seu 
cap amenacen constantment d 'una perversió pagana aquesta economia pro
visional. 

58. L'aliança amb Noè va vigir mentre va durar el temps de les nacions10
, 

fins a la proclamació universal de l'Evangeli. La Bíblia venera algunes grans 674 
figures de les «nacions», com «Abel el just», el rei i sacerdot Melquisedec11, 
figura del Crist12 o els justos «Noè, Daniel iJob» (Ez 14,14). Així l'Escriptura 
manifesta fins a quin cim de santedat poden arribar els qui viuen segons l'a-

l. DV 3. 2. DV 3. 3. MR, pregària eucarística IV, 118. 4. Cf. Gn 9,9. 5. Cf. Gn 10,20-
31. 6. Cf. Ac 17,26-27. 7. Cf. Sa 10,5. 8. Cf. Gn 11,4-6. 9. Cf. Rm 1,18-25. 10. Cf. Lc 
21,24. 11. Cf. Gn 14,18. 12. Cf. He 7,3. 
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2569 liança de Noè esperant que el Crist «aplegui en la unitat els fills de Déu dis
persos» Qn 11,52). 

Déu elegeix Abraham 

145, 2570 59. Per reunir la humanitat dispersa, Déu va elegir Abraham. Li digué: 
«Vés-te'n del teu país, de la teva parentela i de la casa del teu pare» (Gn 12,1). 
Així el volgué fer Abraham, que vol dir «pare d'una multitud de pobles» ( Gn 
17,5). Li va dir també: «En tu seran beneïdes totes les nacions de la terra» (Gn 
12,3 LXX:)1. 

760 60. El poble sortit d 'Abraham serà el dipositari de la promesa feta als 
patriarques, el poble de l'elecció2, cridat a preparar la reunió, un dia, de tots 

762, 781 els fills de Déu en la unitat de l'Església3
. Aquest poble serà l'arrel on s'empel

taran els pagans convertits a la fe4
. 

2060 
2574 
1961 

204, 2801, 

839 

711 

1965 

489 

61. Els patriarques i els profetes i els altres personatges de l'Antic Testa
ment van ser i seran sempre venerats com a sants en totes les tradicions litúr
giques de l'Església. 

Déu forma Israel, el seu poble 

62. Després dels patriarques, Déu va formar Israel, el seu poble, salvant
lo de l'esclavitud d'Egipte. Va establir amb ell l'Aliança del Sinaí i, amb Moi
sès, li donà la llei perquè el reconegués i el servís com l'únic Déu viu i verita
ble, Pare provident i jutge just, i perquè esperés el Salvador promès\ 

63. Israel és el Poble sacerdotal de Déu6
, el qui «porta el nom del Senyor» 

(Dt 28,10). És el poble d 'aquells «que foren els primers a qui el Senyor Déu 
nostre parlà» 7

, el poble dels «germans grans»8 en la fe d'Abraham. 

64. Amb els profetes, Déu forma el seu poble en l'esperança de la salva
ció, en l'espera d 'una Aliança nova i eterna, destinada a tots els homes9 i que 
serà inscrita als cors10

• Els profetes anuncien una redempció radical del poble 
de Déu, la purificació de totes les seves infidelitats11, una salvació que inclou
rà totes les nacions12

. Seran, sobretot, els pobres i els humils del Senyor13 els 
qui po1taran aquesta esperança. Les dones santes com Sara, Rebeca, Raquel, 
Míriam, Dèbora, Anna, Judit i Ester, van conservar viva l'esperança de la sal
vació d 'Israel. La figura més pura d'aquesta esperança és Maria 14

. 

l. Cf. Ga 3,8. 2. Rm 11 ,28. 3. Cf. Jn 11,52;10,16. 4. Cf. Rm 11 ,17-18.24. 5. Cf. DV 
3. 6. Cf. Ex 19,6. 7. MR, Divendres Sant 13: oració universal VI. 8. Cf. Joan Pau II , Discurs 
del 13 abril 1986. 9. Cf. Is 2,2-4. 10. Cf. Jr 31,31-34; He 10,16. 11. Cf. Ez 36. 12. Cf. Is 
49,5-6; 53,11. 13. Cf. So 2,3 . 14. Cf. Lc 1,38. 
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Ill. JESUCRIST, «MITJANCER I PLENITUD DE TOTA LA REVELACIÓ» 1 

Déu ho ha dit tot en el seu Verb 

65. «Després que en altre temps Déu havia parlat als pares molt sovint i 
de moltes maneres per mitjà dels profetes, aquests darrers dies ens ha parlat a 
nosaltres per mitjà del Fill» (He 1,1-2). El Crist, Fill de Déu fet home, és la 
paraula única, perfecta i indispensable del Pare. En el Crist el Pare ens ho ha 102 

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 -i no en té 
d'altra-, ens ho va donar tot plegat i d'una sola vegada en aquesta Paraula 
única i ja no ha de parlar més (. .. ); 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. 516 
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 2717 
totalment en el Crist i per desitjar alguna cosa diversa, una novetat2

. 

No hi haurà cap més Revelació 

66. «L'economia cristiana, en tant que Aliança nova i definitiva, mai no 
s'estroncarà, i ja no hem d'esperar cap revelació pública abans de la manifes
tació gloriosa de nostre Senyor Jesucrist»3

• Tanmateix, encara que la Revela
ció hagi acabat, no ha estat pas explicitada del tot; la fe cristiana haurà d'anar 
assolint gradualment tot el seu abast enllà dels segles. 94 

67. En diverses èpoques hi ha hagut revelacions «privades», algunes de 
les quals han estat reconegudes per l'autoritat de l'Església. Però aquestes reve
lacions no pertanyen al dipòsit de la fe. No són per «millorar» o «completar» 84 
la Revelació definitiva del Crist, sinó per ajudar a viure'n més plenament en 
una determinada època de la història. Guiat pel Magisteri de l'Església, el sentit 93 
dels fidels sap discernir i acollir allò que en aquestes revelacions constitueix 
una crida autèntica del Crist o dels seus sants a l'Església. 

La fe cristiana no pot acceptar les «revelacions» que volen ultrapassar o cor
regir la Revelació de la qual el Crist és l'acabament. Aquest és el cas d'algunes 
religions no cristianes i també de certes sectes recents que es basen en «reve
lacions» d'aquestes. 

l. DV 2. 2. Carm. 2, 22, 3-5. 3. DV 4. 
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EN RESUM 

68. Déu, per amor, s'ha revelat i es dóna a !'hom(}. Així aporta una respos
ta definitiva i sobreabundant a les qüestions que l'home es planteja 
sobre el sentit i el fi de la seva vida. 

69. Déu s'ha revelat a l'home comunicant-li gradualment el seu propi 
misteri amb accions i amb paraules. 

70. Més enllà del testimoni que Déu dóna d'ell mateix amb les coses crea
des, es va manifestar personalment als nostres primers pares. Els parlà 
i, després de la caiguda, els va prometre la salvació1 i els va oferir la 
seva aliança. 

71. Déu va concloure amb Noè una aliança eterna entre ell i tots els 
éssers vius2

• Aquesta aliança durarà tant com duri el món. 

72. Déu va elegir Abraham i va concloure una aliança amb ell i la seva 
descendència. Amb aquesta va formar el poble escollit, al qual revelà 
la seva llei per mitjà de Moisès. Amb els profetes va preparar-lo per a 
acollir la salvació destinada a tota la humanitat. 

73. Déu va revelar-se plenament quan envià el seu Fill, en el qual va 
establir la seva aliança per sempre. El Fill és la Paraula definitiva del 
Pare, de tal manera que ja no hi haurà cap més revelació després d'ell. 

ARTICLE 2 La transmissió de la Revelació divina 

74. Déu «vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la 
851 veritat» (l Tm 2,4), és a dir, del Crist3

. 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: 

Déu disposa les coses benignament perquè aquesta Revelació feta per la salva
ció de totes les nacions es conservi sempre íntegra i sigui transmesa a totes les 
generacions4 

l. lA TRADICIÓ APOSTÒLICA 

75. «Crist, el Senyor, en qui és consumada tota la Revelació del Déu su
prem, manà als apòstols que prediquessin l'Evangeli a tots els homes i els 

171 comuniquessin els dons divins. Aquest Evangeli, promès abans pels profetes, 

l. Cf. Gn 3,15. 2. Cf. Gn 9,16. 3. Cf.Jn 14,6. 4. DV 7. 
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ell l'acomplí i el promulgà de paraula, personalment, com a font de tota veritat 
salvadora i ordenació dels costums» 1 

La predicació apostòlica ... 

76. 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 del 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»2

, 

... continuada en la successió apostòlica 

77. «A fi que l'Evangeli es mantingués íntegre i viu per sempre a l'Església, 
els apòstols deixaren com a successors els bisbes, "tot deixant-los el seu ma- 861 

teix lloc en el magisteri''>). «Així, doncs, la predicació apostòlica, exposada 
d'una manera especial en els llibres inspirats, havia de ser conservada fins a la 
fi del temps per una successió ininterrompuda» 4. 

78. Aquesta transmissió viva, acomplerta en l'Esperit Sant, és anomenada 
Tradició en tant que diversa de la sagrada Escriptura, per bé que estretament 174 
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 1124, 2651 
allò que ella creu»5

. «L'ensenyament dels sants Pares testimonia la presència 
vivificant d'aquesta Tradició, les riqueses de la qual són vessades a la pràctica i 
a la vida de l'Església que creu i que prega»6

. 

79. 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 del Crist» 7. 

II. LA RELACIÓ ENTRE LA TRADICIÓ I LA SAGRADA ESCRIPTIJRA 

Una font comuna ... 

80. «La sagrada Tradició i la sagrada Escriptura estan íntimament unides i 
compenetrades. Perquè, havent brollat ambdues de la mateixa font divina, en 

l. DV 7. 2. DV 7. 3. DV 7. 4. DV 8. 5. DV 8. 6. DV 8. 7. DV 8. 
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certa manera es fonen i tendeixen al mateix fi »1
. L'una i l'altra fan present i 

fecund dintre l'Església el misteri del Crist, que ha promès que estaria amb els 
seus «dia rera dia fins a la fi del món» (Mt 28,20). 

... dues maneres diferents de transmissió 

81. «w sagrada Escriptura és la paraula de Déu consignada per escrit sota 
la inspiració de l'Esperit Sant». 

«La, sagrada Tradició és la transmissió íntegra de la paraula de Déu als succes
sors dels apòstols: el Crist, el Senyor, amb l'Esperit Sant, els l'ha confiada per 
tal que, amb la llum de l'Esperit i de la veritat, l'exposin fidelment i la difon
guin amb la seva predicació». 

82. D'aquí resulta que l'Església, a la qual s'ha confiat la transmissió i la 
interpretació de la Revelació, «no fa dependre tota la seva certesa sobre les 
veritats revelades només de la sagrada Escriptura sola. Per això totes dues 
-Escriptura i Tradició- s'han de rebre i venerar amb un mateix esperit de 
pietat»2

. 

, Tradició apostòlica i tradicions eclesials 

83. La Tradició de què parlem aquí ve dels apòstols i transmet allò que 
aquests van rebre de l'ensenyament i de l'exemple de Jesús i del que van 
aprendre de l'Esperit Sant. De fet, la primera generació de cristians encara no 
tenia un Nou Testament escrit. D'altra banda, el mateix Nou Testament testifica 
el procés de la Tradició viva. 

Cal distingir d'aquesta Tradició les «tradicions» teològiques, disciplinars, litúr
giques o devocionals nascudes enllà del temps en les Esglésies locals. Aques
tes tradicions són formes populars sota les quals la gran Tradició rep les ex
pressions adaptades als diferents llocs i a les diferents èpoques. A la llum d'ella 
poden mantenir-se, modificar-se o també abandonar-se sota la direcció del 
Magisteri de l'Església. 

III. 1A INTERPRETACIÓ DE L'HERÈNCIA DE LA FE 

L 'herencia de la fe confiada a la totalitat de l'Església 

84. «L'herència sagrada»3 de la fe (depositumfidei) continguda en la Tradi
ció i en l'Escriptura ha estat confiada pels apòstols al conjunt de l'Església. 

857, 871 «Fidel a aquest dipòsit, tot el poble sant, unit amb els seus pastors en la doctri
na dels apòstols i en la comunió, persevera constant en la fraccjó del pa i en 

l. DV 9. 2. DV 9. 3. Cf. lTm 6,20; 2Tm 1,12-14. 
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l'oració, de manera que pastors i fidels col·laboren íntimament en la conser-
vació, en l'exercici i en la professió de la fe rebuda» 1

. 2033 

El Magisteri de l'Església 

85. «La missió d'interpretar autènticament la paraula de Déu escrita o 
transmesa ha estat confiada únicament al Magisteri viu de l'Església, l'autori
tat del qual s'exerceix en nom de Jesucrist»2

, és a dir, als bisbes en comunió 
amb el successor de Pere, el bisbe de Roma. 

86. «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 per manament diví. 
Amb l'assistència de l'Esperit Sant, escolta amb pietat aquesta paraula, la 
guarda tal com és i l'exposa fidelment, i d'aquest únic dipòsit de la fe treu la 
veritat divinament revelada que presenta perquè sigui creguda»3. 

87. Els fidels , recordant-se de la paraula del Crist als seus apòstols: «Qui 
us escolta a vosaltres, m'escolta a mi» (Lc 10,16)4, rep amb docilitat els ense
nyaments i les directrius que els pastors els donen de diferents maneres. 

Els dogmes de la fe 

88. El Magisteri de l'Església exerceix plenament l'autoritat rebuda del 
Crist quan defineix els dogmes, és a dir, quan proposa -d'una manera que 
obliga el poble cristià a una adhesió irrevocable de fe- veritats contingudes 
en la Revelació divina o també quan proposa de manera definitiva veritats 
que tenen amb elles un lligam necessari. 

89. Hi ha un lligam orgànic entre la nostra vida espiritual i els dogmes. Els 
dogmes són llums en el camí de la' nostra fe. L'il·luminen i el fan segur. A la 
inversa, si la nostra vida és recta, la intel·ligència i el cor se'ns obriran per 
acollir la llum dels dogmes de la fe5

• 

90. Podem trobar els lligams mutus i la coherència dels dogmes en el 
conjunt de la Revelació del misteri del Crist6

• «Hi ha un ordre o «jerarquia» de 
les veritats de la doctrina catòlica, per raó de llur diferent nexe amb el fona
ment de la fe cristiana»7

. 

El sentit sobrenatural de la fe 

91. Tots els fidels tenen part en la comprensió i en la transmissió de la 

888-892 

2032-2040 

688 

1548 

2037 

888-892 
2032-2040 

2625 

114, 158 

234 

veritat revelada. Han rebut la unció de l'Esperit Sant que els instrueix8 i els 73 7 
condueix a la veritat sencera9

. 

l. DV 10. 2. DV 10. 3. DV 10. 4. Cf. LG 20. 5. Cf.Jn8,31-32. 6. Cf. Ce. Vaticà l : DS 3016: 
nexus mysteriorum; LG 25. 7. UR 11. 8. lJn 2,20.27. 9. Cf. Jn 16,13. 
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92. «La comunitat dels creients( ... ) no es pot equivocar en la seva creença, 
785 i posa de manifest aquesta seva propietat peculiar mitjançant el sentiment 

sobrenatural de la fe de tot el poble, quan «des dels bisbes fins al darrer dels 
fidels laics» demostra el seu acord universal en les coses de la fe i dels cos
tu1ns»1 . 

93. «Amb aquest sentit de la fe que l 'Esperit de la veritat promou i manté, 
889 el poble de Déu, sota el guiatge del sagrat Magisteri( ... ), s'adhereix indefecti-

- blement a la fe que ha estat donada als sants una vegada per sempre, la pene
tra més profundament amb rectitud de judici i l'aplica més íntegrament a les 
coses de la vida» 2• 

El creixement en la intel·ligència de la fe 

94. Gràcies a l'assistència de l'Esperit Sant, la intel·ligència de les realitats 
66 com a herència de la fe pot créixer en la vida de l'Església: 

2651 - «per la contemplació i l'estudi dels fidels que mediten aquestes coses en el 
seu cor»3

; particularment, amb la «recerca teològica que està oberta al conei
xement profund de la veritat revelada» 4; 

2038, 2518 - «per la percepció íntima de les coses espirituals que els creients experi
menten»5; «creixen alhora les paraules divines i aquell que les llegeix»6

; 

- «per l'anunci d 'aquells que reben amb la successió de l'episcopat el caris
ma segur de la veritat>/. 

95. «És evident, doncs, que la sagrada Tradició, la sagrada Escriptura i el 
Magisteri de l'Església, en el designi sapientíssim de Déu, estan tant units i 
lligats que restarien sense consistència l'un sense els altres i que, plegats, 
cadascun a la seva manera, sota l'acció de l'Esperit Sant, contribueixen eficaç
ment a la salvació de les ànimes» 8. 

EN RESUM 

96. Allò que el Crist va confiar als apòstols, aquests ho han transmès amb 
la seva predicació i per escrit, sota la inspiració de l 'Esperit Sant, a totes 
les generacions, fins al retorn gloriós del Crist. 

97. «La sagrada Tradició i la sagrada Escriptura són un únic dipòsit sa
grat de la paraula de Déu»9

, en el qual, com en un mirall, !Església 
que peregrina contempla Déu, font de totes les seves riqueses. 

l. LG 12. 2. LG 12. 3. DV 8. 4. GS 62 § 7; cf. 44 § 2; DV 23; 24; UR 4. 5. DV 8. 6. St. 
Gregori el Gran, hom. Ez. l , 7, 8. 7. DV 8. 8. DV 10, § 3. 9. DV 10. 
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98. «L 'Església, amb la seva doctrina, amb la seva vida i el seu culte, per-
petua i transmet a totes les generacions tot el que ella és i tot el que 
ella creu»1

• 

99. Gràcies al seu sentit sobrenatural de la/e, el poble de Déu tot sencer 
no para d 'acollir el do de la Revelació divina, de penetrar-lo més 
profundament i de viure'l amb més plenitud. 

100. La missió d'interpretar autènticament la Paraula de Déu només ha 
estat confiada al Magisteri de !Església, al Papa i als bisbes en comu
nió amb ell. 

ARTICLE 3 La sagrada Escriptura 

I. EL CRIST, PARAUIA ÚNICA DE IA SAGRADA ESCRIPTURA 

101. Déu, condescendent i bondadós, per revelar-se als homes, els par
la amb paraules humanes: «Les paraules de Déu, expressades en llengües 
humanes, s'han fet semblants a la parla humana, tal com en altre temps el 
Verb del Pare etern, prenent la carn de la feblesa humana, es féu semblant 
als homes»2

. 

102. A través de totes les paraules de la sagrada Escriptura, Déu només diu 
una Paraula, el seu Verb únic, en el qual ell es diu totalment:3 

Recordeu-vos que és una mateixa Paraula de Déu la que s'estén a totes les 
Escriptures, i que és un mateix el Verb que ressona a la boca de tots els 
escriptors sagrats, aquell qui al principi essent Déu i estant amb Déu, no té 
síl·labes, perquè no està sotmès al temps4

. 

103. Per això l'Església sempre ha venerat les Sagrades Escriptures tal com 
venera també el Cos del Senyor. Presenta constantment el pa de vida que 
rebem a la taula de la Paraula de Déu i del Cos del Crist5

• 

104. L'Església sempre treu de l'Escriptura el seu aliment i la seva força6
. No 

hi rep tan sols una paraula humana, sinó allò que l'Escriptura és realment: la 
Paraula de Déu7 «En els llibres sagrats, el Pare que és al cel es gira amb amor 
als seus fills i els parla»8

. 

l. DV 8. 2. DV 13. 3. Cf. He 1,1-3. 4. St. Agustí, In Psal. 103, 4, l. 5. Cf. DV 21. 6. Cf. DV 
24. 7. Cf. l Te 2,13. 8. DV 21. 

65, 2763 

426-429 

1100, 1184 
1378 
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II. INSPIRACIÓ I VERITAT DE LA SAGRADA ESCRIPTURA 

105. Déu és l'autor de la sagrada Escriptura. «Les veritats revelades per 
Déu, contingudes i paleses en la sagrada Escriptura, es consignaren per inspi
ració de l'Esperit Sant». 

«La santa Mare Església, segons la fe apostòlica, té per sants i canònics tots els 
llibres sencers de l'Antic i del Nou Testament en totes les seves parts, perquè, 
escrits amb la inspiració de l'Esperit Sant, tenen Déu com a autor i com a tals 
han estat lliurats a la mateixa Església» 1. 

106. Déu ha inspirat els autors humans dels llibres sagrats. «Per redactar els 
llibres sagrats, Déu escollí uns homes dels quals se serví emprant llurs facul
tats i mitjans, de manera que, obrant ell en ells i a través d'ells, van escriure 
com a veritables autors tot i només allò que ell volia» 2

. 

107. Els llibres inspirats ensenyen la veritat. «Com que tot el que els autors 
702 inspirats o hagiògrafs afirmen ha de ser tingut com afirmat per l'Esperit Sant, 

cal confessar que els llibres de l 'Escriptura ensenyen fermament, amb fidelitat 
i sense error, la veritat que Déu va voler que fos consignada en les sagrades 
lletres per a la nostra salvació»3. 

108. Malgrat això, la religió cristiana no és pas una «religió del Llibre». El 
cristianisme és la religió de la «Paraula» de Déu, «no d'una paraula escrita i 
muda, sinó de la Paraula encarnada i vivent» 4. Perquè no es redueixi a lletra 
morta, cal que el Crist, Paraula eterna del Déu viu, ens «obri -per l'Esperit 
Sant- el sentit de les Escriptures» (Lc 24,45). 

III. L'ESPERIT SANT, INTÈRPRET DE L'ESCRIPTURA 

109. En la sagrada Escriptura, Déu parla a l'home a la manera dels homes. 
Per interpretar bé l'Escriptura, caldrà posar atenció, per consegüent, a allò que 
els autors humans han pretès afirmar realment i a allò que Déu, de fet, ha 
volgut manifestar-nos amb llurs paraules5

. 

110. Per descobrir la intenció dels autors sagrats, caldrà tenir en compte 
les condicions del seu temps i de la seva cultura, els «gèneres literaris» de 
l'època, les maneres de sentir, de parlar i de narrar corrents en aquell temps. 
«Perquè la veritat es proposa i s'expressa diversament en textos ja de dife
rent gènere històric, ja profètics, ja poètics o bé en altres gèneres d 'expres
sió» 6. 

l. DV 11. 2. DV 11. 3. DV 11 . 4. St. Bernat, hom. miss. 4, 11. 5. Cf. DV 12, § l. 6. DV 12, § 2. 
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111. Però, com que la sagrada Escriptura és inspirada, hi ha un altre princi
pi d'interpretació justa, no pas menys important que l'anterior, i sense el qual 
l'Escriptura esdevindria lletra morta: «La sagrada Escriptura s'ha de llegir i 
interpretar a la llum del mateix Esperit amb què fou escrita» 1. 

El Concili Vaticà II indica tres criteris per a una interpretació de l'Escriptura 
d 'acord amb l'Esperit que l'ha inspirada2

: 

112. l. Primerament caldrà posar molta atenció «al contingut i a la uní- J28 

tat de tota l 'Escriptura». Per diferents que siguin els llibres que la formen, 
l'Escriptura és una per raó de la unitat del designi de Déu, del qual]esucrist és 368 
el centre i el cor, obert després de la Pasqua3. 

El cor del Crist4 designa la sagrada Escriptura, que fa conèixer el cor del Crist. 
Aquest cor era tancat abans de la passió, car l'Escriptura era obscura. Però 
l'Escriptura ha estat oberta després de la passió, ja que els qui des d'ara n 'en
tenen el sentit consideren i discerneixen com cal interpretar les profecies5

• 

113. 2. Segonament, caldrà llegir l 'Escriptura en «la Tradició viva de tota 81 

l 'Església». Segons una dita dels Pares, l'Escriptura es llegeix molt més dintre 
el cor de l'Església que no pas amb els altres mitjans materials de la seva 
expressió. De fet, l'Església porta en la seva Tradició la memòria viva de la 
Paraula de Déu i l'Esperit Sant li dóna la interpretació espiritual de l'Escriptu-
ra (. .. «segons el sentit espiritual amb què l'Esperit gratifica l'Església»)6. 

114~ 3. Cal estar atent «a l 'analogia de la fe» 7
• Per «analogia de la fe» 

entenem la cohesió de les veritats de la fe entre elles dintre el projecte total de 90 
la Revelació. 

Els sentits de L'Escriptura 

115. Segons una antiga tradició, podem distingir dos sentits de l'Escriptu
ra: el sentit literal i el sentit espiritual. ·Aquest darrer se subdivideix en sentit 
al·legòric, moral i anagògic. La concordança profunda dels quatre sentits as
segura tota la seva riquesa a la lectura viva de l'Escriptura dintre l'Església. 

116. El sentit literal. És el sentit que les paraules de l'Escriptura signifi- 110-114 

quen. El descobreix l'exegesi que segueix les regles de la interpretació justa. 
«Tots els sentits de la sagrada Escriptura recolzen en el sentit literal»8

. 

117. El sentit espiritual. Gràcies a la unitat del designi de Déu, no solament 1101 

poden ser signes els textos de l'Escriptura, sinó també les realitats i els es
deveniments de què ·parlen. 

l. DV 12, § 3. 2. DV 12, § 3. 3. Cf. Lc 24,25-27.44-46. 4. Cf. Sl 22,15. 5. St. Tomàs d 'A. Psal. 
21,11. 6. Orígenes, hom in Lev. 5, 5. 7. Cf. Rm 12,6. 8. St. Tomàs d'A., s. th. l , l, 10, ad l. 
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l. El sentit al·legòric. Podem adquirir una comprensió més profunda dels esdeve
niments reconeixent el seu sentit en el Crist. Així, la travessia del Mar Roig és un 
signe de la victòria del Crist, i doncs del baptisme1

• 

2. El sentit moral. Els esdeveniments que l'Escriptura ens conta han de portar-nos a 
una manera d'obrar justa. Han estat escrits «per amonestació nostra» (lCo 10,11)2. 

3. El sentit anagògic. També podem veure realitats i esdeveniments en la seva 
significació eterna: ens condueixen (en grec: anagogé) cap al nostre Pare. Així, 
l'Església de la terra és el signe de la Jerusalem del cel3. 

118. Un dístic medieval resumeix el significat d 'aquests quatre sentits: 
«El sentit literal ens diu els fets i l'al·legòric què hem de creure. 
El moral ens explica què hem de fer i l'anagògic on anem»4. 

119. «Pertoca als exegetes de treballar segons aquestes regles per enten
dre i exposar totalment el sentit de la sagrada Escriptura, a fi que, a manera 

94 d'estudi previ, vagi madurant el judici de l'Església. Perquè tot el que fa refe
rència a la interpretació de la sagrada Escriptura està finalment sotmès a l'Es
glésia, que té el manament i el ministeri diví de conservar i interpretar la 
paraula de Déu»5

: 

113 No creuria l'Evangeli, si no em movia a creure'l l'autoritat de l'Església catòlica6
. 

IV. EL CÀNON DE LES ESCRIPTURES 

1117 120. La Tradició apostòlica ha fet conèixer a l'Església quins escrits havia 
de posar a la llista dels llibres inspirats7

• Aquesta llista íntegra s'anomena 
«Cànon» de la sagrada Escriptura. Consta de 46 escrits per a l'Antic Testa
ment ( 45, si comptem Jr i Lm com un sol escrit) i 27 per al Nou8

: 

Antic Testament: Gènesi, Èxode, Levític, Nombres, Deuteronomi, Josuè, Jut
ges, Rut, els dos llibres de Samuel, els dos llibres dels Reis, els dos llibres de 
les Cròniques, Esdres i Nehemies, Tobit, Judit, Ester, els dos llibres dels Ma
cabeus, Job, els Salms, els Proverbis, l'Eclesiastès, el Càntic dels Càntics, la 
Saviesa, l'Eclesiàstic, Isaïes, Jeremies, les Lamentacions, Baruc, Ezequiel, Da
niel, Osees, Joel, Amós, Abdies, Jonàs, Miquees, Nahum, Habacuc, Sofonies, 
Ageu, Zacaries i Malaquies. 

Nou Testament: Els evangelis de Mateu, de Marc, de Lluc i de Joan, els Actes 
dels apòstols, les Ca1tes de sant Pau als Romans, la primera i la segona als 
Corintis, als Gàlates, als Efesis, als Filipencs, als Colossencs, la primera i la 
segona als Tessalonicencs, la primera i la segona a Timoteu, a Titus, a File
mó, la Carta als Hebreus, la Carta de Jaume, la primera i la segona de Pere, 
les tres Cartes de Joan, la Carta de Judes i l'Apocalipsi. 

l. Cf. lCo 10,2. 2. Cf. He 3-4,11. 3. Cf. Ap 21,1-22,5. 4. rot. I. 5. DV 12, 3. 6. St. Agustí, 
fund. 5, 6. 7. Cf. DV 8, 3. 8. Cf. DS 179-180; 1334-1336; 1501-1504. 
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L'Antic Testament 

121. L'Antic Testament és una part imprescindible de la sagrada Escriptura. 
Els seus llibres són inspirats per Déu i conserven un valor permanent1, ja que 1093 
l'antiga Aliança mai no ha estat revocada. 

122. En efecte, «l'economia de l'Antic Testament era ordenada sobretot a 702 
preparar la vinguda del Crist, Redemptor universal». «Tot i que contenen algu- 763 
nes coses imperfectes i pròpies d'un temps», els llibres de l'Antic Testament 
són testimoni de tota la divina pedagogia de l'amor salvífic de Déu. «Hi tro- 708 
bem doctrines sublims sobre Déu i una saviesa salvadora sobre la vida de 
l'home, i riqueses admirables d'oració, i hi resta latent, finalment, el misteri de 2568 
la nostra salvació>/. 

123. Els cristians venerem l'Antic Testament com a veritable Paraula de 
Déu. L'Església sempre ha rebutjat amb força la idea de descartar l'Antic Testa
ment amb el pretext que el Nou l'ha invalidat (marcionisme). 

El Nou Testament 

124. «La paraula divina que és poder de Déu per a la salvació de tothom qui 
creu, es presenta i manifesta el seu vigor molt especialment en els escrits del 
Nou Testament»3

. Aquests escrits ens donen la veritat definitiva de la Revelació 
divina. El seu objecte central és Jesucrist, el Fill de Déu encarnat, els seus 
actes, els seus ensenyaments, la seva passió i la seva glorificació; també els 
començaments de la seva Església sota l'acció de l'Esperit Sant4

. 

125. Els Evangelis són el cor de tota l'Escriptura, «ja que són el testimoni 515 
principal de la vida i la doctrina del Verb encarnat, Salvador nostre» 5

• 

126. En la formació dels Evangelis podem distingir tres etapes: 

l. La vida i l'ensenyament de Jesús. L'Església sosté amb fermesa que els quatre 
Evangelis, «la historicitat dels quals afirma sense cap mena de dubte, transmeten 
fidelment el que Jesús, Fill de Déu, mentre vivia entre els homes, va fer i va 
ensenyar realment per a la seva salvació eterna, fins al dia que fou endut al cel». 

2. La tradició oral. «Els apòstols amb tota veritat predicaren després de l'Ascensió 76 
del Senyor als qui els escoltaven el que ell havia dit i fet, amb aquella intel·ligèn-
cia cada cop més aprofundida que se'ls havia donat, ensenyats pels esdeveni
ments gloriosos del Crist i per la llum de l'Esperit de veritat». 

3. Els Evangelis escrits. «Els autors sagrats van escriure els quatre Evangelis escollint 76 
algunes coses entre les moltes que ja es transmetien de paraula o per escrit, 
sintetitzant-ne d'altres, o explicant-les segons la condició de les Esglésies, fixant 

l. Cf. DV 14. 2. DV 15. 3. DV 17. 4. Cf. DV 20. 5. DV 18. 
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finalment la forma de la seva proclamació, de manera que ens comunicaven sempre 
la veritat autèntica sobreJesús»1

. 

127. L'Evangeli quadriforme ocupa un lloc únic a l'Església. En són testimo-
1154 ni la veneració que la litúrgia hi ha concedit i l'atractiu incomparable que 

2705 

sempre ha exercit sobre els sants: 

Cap doctrina no hi ha que sigui millor, ni més preciosa, ni més esplèndida, 
que el text de l'Evangeli. Contempleu i reteniu allò que nostre Senyor i Mes
tre, Jesucrist, ha ensenyat amb les seves paraules i ha realitzat amb els seus 
actes2

. 

Quan faig oració m'aturo en totes les escenes de l 'Evangeli. Hi trobo tot el que 
la meva pobra ànima necessita. Cada dia hi descobreixo nova llum, sentits 
amagats i misteriosos3. 

La unitat de l'Antic i del Nou Testament 

128. L'Església, ja en els temps apostòlics4, i després sempre en la seva Tra
dició, ha posat en clar la unitat del pla diví en els dos Testaments gràcies a la 

1094 tipologia. Aquesta reconeix en les obres de Déu, sota l'Antiga Aliança, unes 
489 prefiguracions d 'allò que Déu ha acomplert, quan ha arribat el temps, en la 

persona del seu Fill encarnat. 

129. Així, doncs, els cristians llegeixen l'Antic Testament a la llum del Crist 
651 mort i ressuscitat. Aquesta lectura tipològica manifesta el contingut inesgota

ble de l'Antic Testament. Tanmateix no ha de fer oblidar que l'Antic Testament 
conserva el seu valor propi de Revelació reafirmat per nostre Senyor mateix5. 

2055 D'altra banda, també cal llegir el Nou Testament a la llum de l'Antic. La cate-
quesi cristiana primitiva hi recorre constantment6

. Segons un vell adagi, el 
1968 Nou Testament es troba velat en l'Antic, mentre que l'Antic es revela en el Nou: 

«El Nou s'amaga en l'Antic i l'Antic en el Nou es deixa veure» 7. 

130. La tipologia significa el dinamisme en direcció a l'acompliment del pla 
diví quan «Déu ho serà tot en tots» (lCo 15,28). De la mateixa manera, la vocació 
dels patriarques i l'Èxode d'Egipte, per exemple, no perden el seu valor propi en 
el pla de Déu pel fet de ser, a la vegada, unes etapes intermèdies. 

V. 1A SAGRADA ESCRIP'IDRA EN 1A VIDA DE L'ESGLÉSIA 

131. «És tan gran l'eficàcia que té la paraula de Déu, que és, en veritat, 
puntal i força per a l'Església, fortalesa de la fe per als seus fills , aliment de 

l. DV 19. 2. Santa Cesària la Jove, Rich. 3. Sta. Teresa de l'Infant Jesús, ms. autob. A 
83v. 4. Cf. lCo 10,6.11; He 10,1; l Pe 3,21. 5. Cf. Me 12,29-31. 6. Cf. lCo 5,6-8; 10,1-1 1. 7. St. 
Agustí, Hept. 2, 73; cf. DV 16. 
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l'ànima, font pura i perenne de la vida espiritual»1
. «Cal que l'accés a la sagra

da Escriptura sigui àmpliament obert als cristians» 2
• 

132. «Cal que l'estudi de la sagrada Escriptura sigui com l'ànima de la sa- 94 
grada Teologia. Semblantment, el ministeri de la paraula, això és, la predica-
ció pastoral, la catequesi i tota la instrucció cristiana -on cal donar un relleu 
important a l'homilia litúrgica- es nodreixin saludablement i s'envigoreixin 
santament amb aquesta paraula de l'Escriptura»3. 

133. L'Església «exhorta també molt insistentment tots els cristians ( ... ) 2653 
que aprenguin «l'excel·lència del coneixement de Jesús» (Fl 3,8) amb la lec-
tura sovintejada de les divines Escriptures, «ja que ignorar les sagrades Es- 1 792 
criptures és ignorar el Crist» (st. Jeroni)»4

• 

EN RESUM 

134. Tota la sagrada Escriptura és un sol llibre i aquest llibre únic és el 
Crist, «perquè tota la sagrada Escriptura parla del Crist i s 'acompleix 
en el Crist» 5

• 

135. «Les sagrades Escriptures contenen la paraula de Déu i, essent inspi
rades, són de debò la seva paraula» 6. 

136. Déu és l 'autor de la sagrada Escriptura, perquè inspira els seus autors 
humans. Actua en ells i per mitjà d 'ells. Així dóna la seguretat que els 
llibres sagrats ensenyen sense error la veritat salvadora 7• 

137. La interpretació de les Escriptures inspirades, sobretot, ha d'estar 
atenta al que Déu ha volgut revelar a través dels autors sagrats per la 
nostra salvació. Allò que ve de l'Esperit només es pot entendre del tot 
per l'acció de l'Esperit8

. 

138. L 'Església rep i venera com inspirats els 46 llibres de l'Antic Testa
ment i els 2 7 llibres del Nou . 

139. Els quatre Evangelis ocupen un lloc central, perquè Jesucrist n 'és el 
centre. 

140. La unitat dels dos Testaments deriva de la unitat del designi de Déu i 
de la seva Revelació. L 'Antic Testament prepara el Nou, mentre que el 
Nou.fa que l'Antic arribi a acompliment. Tots dos s 'aclareixen mú
tuament i són veritable Paraula de Déu. 

l. DV 21. 2. DV 22. 3. DV 24. 4. DV 25. 5. Hug de Sant Víctor, Noe 2, 8. 6. DV 
24. 7. Cf. DV 11. 8. Cf. Orígenes, hom in Ex. 4, 5. 
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141. «L'Església ha venerat sempre les sagrades Escriptures com ho ha fet 
també amb el mateix Cos del Senyor»1. Tots dos alimenten i regeixen 
tota la vida cristiana. «La vostra Paraula J a llum als meus passos, és la 
claror que m'il·lumina el camí» {SI 119, 105)2. 

CAPÍTOL TERCER 

La resposta de l'home a Déu 

142. Amb la seva Revelació, «Déu parla als homes com a amics seus, mogut 
pel seu gran amor, conversa amb ells i els convida a comunicar-se i a estar-se 

1102 amb ell»3
. La resposta adequada a aquesta invitació és la fe. 

143. Per lafe l'home sotmet del tot la intel·ligència i la voluntat a Déu. Amb 
tot el seu ésser, l'home dóna el seu assentiment a Déu Revelador4

. La sagrada 
2087 Escriptura anomena «obediència de la fe» aquesta resposta de l'home a Déu 

que revela5
. 

1814-1816 ARTICLE l Jo crec 

I. L'OBEDIÈNCIA DE IA FE 

144. Obeir {ob-audire) en la fe és sotmetre's lliurement a la paraula escolta
da, perquè la seva veritat és garantida per Déu, que és la mateixa Veritat. 
Abraham és el model d'aquesta obediència que la sagrada Escriptura ens pro
posa. La Mare de Déu n'és la realització més perfecta. 

Abraham, «el pare de tots els creients» 

145. La Carta als Hebreus, en el gran elogi de la fe dels avantpassats, insis-
59, 2570 teix particularment en la fe d'Abraham: «Per la fe, Abraham, quan fou cridat, va 

obeir de partir al lloc que havia de rebre en herència, i va partir sense saber on 
anava» (He 11,8)6. Per la fe va viure com estranger i pelegrí a la Terra prome-

489 sa7
. Per la fe, va ser concedit a Sara de concebre el fill de la promesa. Per la fe, 

finalment, Abraham va oferir el seu fill únic en sacrifici8
• 

1819 146. Així Abraham realitza la definició de la fe tal com la dóna la Carta als 
Hebreus: «La fe és la seguretat de les coses que un espera, la convicció de les 

l. DV 21. 2. Cf. Is 50,4. 3. DV 2. 4. Cf. DV 5. 5. Cf. Rm 1,5; 16,26. 6. Cf. Gn 12,1-
4. 7. Cf. Gn 23, 4. 8. Cf. He 11,17. 
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que no veu» (He 11,1). «Abraham va creure en Déu, i l'hi fou comptat per a 
justícia» (Rm 4,3)1. Gràcies a aquesta «fe robusta» (Rm 4,20), Abraham va arri
bar a ser «el pare de tots els qui havien de creure» (Rm 4,11.18)2. 

147. L'Antic Testament és ric en testimonis d'aquesta fe. La Carta als He-
breus proclama l'elogi de la fe exemplar dels antics «que els ha valgut un bon 
testimoni» (He 11,2.39). Però «Déu preveia una sort millor per a nosaltres»: la 839 
gràcia de creure en el seu Fill Jesús, «el qui ha instituït la nostra fe i la duu a 
terme» (He 11,40; 12,2) 

Maria: «Benaurada la qui ha cregut» 

148. La Verge Maria realitza de la manera més perfecta l'obediència de la fe. 494, 2617 
En la fe, Maria va acollir l'anunci i la promesa que li va dur l'àngel Gabriel. Va 
creure que «a Déu res no li és impossible» (Lc 1,37)3. Va donar el seu consen-
timent: «Vet aquí l'esclava del Senyor; que es faci en mi segons la teva paraula» 506 
(Lc 1,38). Elisabet va saludar-la: «Benaurada la qui ha cregut que es complirà 
tot allò que li ha estat dit de part del Senyor» (Lc 1,45). Per aquesta fe totes les 
generacions li diran benaurada4. 

149. Durant tota la seva vida i fins a la darrera prova5, quanJesús, el seu Fill, 
va morir a la creu, la fe de Maria no va vacil·lar. Mai no va deixar de creure en 969 
«l'acompliment» de la paraula de Déu. Amb raó l'Església venera en Maria la 
realització més pura de la fe. 507, 829 

II. «SÉ PROU EN QUI HE CREGUT» (2TM 1,12) 

Creure només en Déu 

150. La fe és, en primer lloc, una adhesió personal de l'home a Déu. Al 
mateix temps -i d'una manera inseparable- és l'assentiment lliure a tota la 
veritat revelada per Déu. En tant que adhesió personal a Déu i assentiment a la 
veritat per ell revelada, la fe cristiana és diferent de la fe que posem en una 222 
persona humana. És just i bo de confiar totalment en Déu i de creure absoluta-
ment tot allò que ell ha dit. Seria cosa vana i falsa de posar una fe com aquesta 
en una criatura6

. 

Creure enJesucrist, el Fill de Déu 

151. Per al cristià, creure en Déu és creure inseparablement en aquell que 
ell ha enviat: «el seu Fill estimat», en el qual s'ha complagut (Me 1,11). Déu 

l. Cf. Gn 15,6. 2. Cf. Gn 15,5. 3. Cf. Gn 18,14. 4. Cf. Lc 1,48. 5. Cf. Lc 2,35. 6. Jr 17,5-6; Sl 
40,5; 146,3-4). 
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ens ha dit que l'escoltéssim1
. El Senyor mateix va dir als seus deixebles: 

«Creieu en Déu, creieu també en mi» On 14,1). Podem creure en Jesucrist, 
424 perquè ell mateix és Déu, el Verb encarnat: «Déu, ningú no l'ha vist mai; 

l'Unigènit que està al si del Pare, és qui l'ha revelat» On 1,18). Perquè «ell ha 
vist el Pare» On 6,46), és l'únic que el coneix i pot revelar-la2. 

Creure en l'Esperit Sant 

243, 683 152. No podem creure en Jesucrist sense tenir part en el seu Esperit. És 
l'Esperit Sant el qui revela als homes qui és Jesús. «Ningú no pot dir: «Jesús és 
el Senyor», si no és sota l'acció de l'Esperit Sant» (lCo 12,3). «L'Esperit ho 
escruta tot, fins les profunditats de Déu (. .. ) Les coses de Déu, ningú no les 
coneix, sinó l'Esperit de Déu» (lCo 2,10-12). Només Déu coneix Déu del tot. 
Nosaltres creiem en l'Esperit Sant perquè és Déu. 

232 L 'Església confessa constantment la seva fe en un sol Déu, Pare, Fill i Esperit 
Sant. 

III. LES CARACTERÍSTIQUES DE 1A FE 

La fe és una gràcia 

153. Quan sant Pere confessa que Jesús és el Crist, el Fill de Déu viu,Jesú·s li 
552 declara que aquesta revelació no li ha vingut «de la carn i la sang, sinó del Pare 

del cel» (Mt 16,17)3. La fe és un do de Déu, una virtut sobrenatural infosa per 
1814 ell. «Perquè pugui existir, aquesta fe necessita la gràcia de Déu, que ens prevé 
1996 i ens ajuda, i els socors interns de l 'Esperit Sant, per a moure el cor i convertir-
2606 lo a Déu, per a obrir els ulls de la intel·ligència i donar «a tots la suavitat en 

l'acceptació i creença de la veritat» 4. 

La fe és un acte humà 

154. Creure només és possible amb la gràcia i amb l'auxili de l'Esperit Sant. 
Però no per això creure deixa de ser un acte autènticament humà. No és 

17 49 contrari a la llibertat ni a la intel·ligència de l 'home posar confiança en Déu i 
adherir-se a les veritats que ell ha revelat. Tampoc en les relacions humanes 

2126 no és contrari a la nostra pròpia dignitat creure allò que d'altres persones ens 
diuen sobre elles mateixes o sobre les seves intencions, i posar confiança en 
les seves promeses ( com, per exemple, quan un home i una dona es casen), 
per tal d'entrar així en comunió mútua. És, doncs, encara menys contrari a la 
nostra dignitat «acceptar, per la fe, la nostra plena submissió d'intel·ligència i 

l . Cf. Me 9,7. 2. Cf. Mt 11,27. 3. Cf. Ga 1,15; Mt 11,25. 4. DV 5. 
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voluntat a Déu que revela»1 i entrar d'aquesta manera en comunió íntima amb 
ell. 

155. En la fe, la intel·ligència i la voluntat de l'home col·laboren amb la 2008 
gràcia divina: «Creure és un acte de l'enteniment que s'adhereix a la veritat 
divina sota l'imperi de la voluntat moguda per Déu mitjançant la gràcia>?. 

La fe i la intel·ligència 

156. El motiu de creure no és el fet que les veritats revelades es vegin 
clares i intel·ligibles a la llum de la nostra raó natural. Creiem «per l'autoritat 
de Déu que revela i que no pot enganyar-se ni enganyar-nos». «Però, perquè 1063 
l'homenatge de la nostra fe sigui conforme a la raó, Déu ha volgut que l'auxili 2465 
interior de l'Esperit Sant vagi acompanyat de les proves exteriors de la seva 
Revelació»3

• I és així com els miracles del Crist i dels sants4, les profecies, la 548 
propagació i la santedat de l'Església, la seva fecunditat i la seva estabilitat, 812 
«són signes certs de la Revelació, adaptats a la intel·ligència de tots», «motius 
de credibilitat» que mostren que l'assentiment de la fe no és de cap manera 
«un moviment cec de l'esperit>). 

157. wfe és certa, més certa que qualsevol coneixement humà, perquè es 
basa en la Paraula de Déu, que no pot mentir. Certament, les veritats revelades 
poden semblar obscures a l'enteniment i a l'experiència de l'home, però «la 
certesa que dóna la llum divina és més gran que la que dóna la llum de la raó 
natural» 6. «Deu mil dificultats no fan un sol dubte» 7. 2088 

158. «La fe mira de comprendre» 8
: és inherent a la fe que el creient desitgi 

conèixer millor aquell en qui ell ha posat fe i vulgui comprendre el que li ha 2705 
revelat. Un coneixement més penetrant demanarà, per la seva banda, una fe 
més gran i cada cop més amarada d'amor. La gràcia de la fe obre «els ulls del 1827 

cor» (Ef 1,18) per arribar a una intel·ligència més viva dels continguts de la 
Revelació, és a dir, del conjunt del designi de Déu i dels misteris de la fe, de la 90 
seva relació entre ells i amb el Crist, centre del misteri revelat. «Per tal de 
comprendre més profundament la Revelació, el mateix Esperit Sant perfeccio- 2518 

na constantment la fe amb els seus dons» 9
• Segons la dita de sant Agustí, «crec 

per entendre i entenc per creure millor» 10
. 

159. Fe i ciència .. «Encara que la fe estigui per damunt de la raó, mai no hi 
podrà haver un desacord veritable entre elles. Com que el mateix Déu que 283 
revela els misteris i comunica la fe ha fet davallar a l'esperit humà la llum de la 

l. Ce. Vaticà I: DS 3008. 2. St. Tomàs d'A., s. th. 2-2, 2, 9; cf. Ce. Vaticà I: DS 3010. 3. Jbid. , DS 
3009. 4. Cf. Me 16,20; He 2,4. 5. Ce. Vaticà I: DS 3008-3010. 6. St. Tomàs d'A. , s. th. II-11, 171 , 
s; obj. 3. 7. Newman, apol. 8. St. Anselm, prosl. prooem. 9. DV S. 10. Serm. 43, 7, 9. 
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raó, Déu no podrà negar-se ell mateix, ni la veritat podrà contradir la veritat» 1• 

«Per tant, quan la investigació metòdica en totes les disciplines procedeix 
2293 d'una manera veritablement científica i segons les normes morals, mai no 

s'oposarà realment a la fe, ja que tant les coses profanes com les coses de la fe 
tenen origen en el mateix Déu. Més encara, aquell qui amb humilitat i cons
tància s'esforça a penetrar en els secrets de les coses, és conduït, fins sense 
saber-ho, com per la mà de Déu, el qual, sostenint totes les coses, fa que siguin 
allò que són» 2

. 

1738 
2106 

616 

La llibertat de la fe 

160. Per poder ser humana, «la resposta de la fe que l'home dóna a Déu 
ha de ser voluntària. Per tant, ningú no ha de ser forçat a abraçar la fe contra 
la seva voluntat. Per la seva mateixa naturalesa, l'acte de la fe té un caràcter 
voluntari»3. «Déu crida els homes a servir-lo en esperit i en veritat; per 
això, si aquesta crida obliga l'home en consciència, no el força mai. ( ... ) 
Això encara queda molt més clar en Jesucrist» 4. En efecte, el Crist va invitar 
a la fe i a la conversió, no hi va forçar. «Va donar testimoni de la veritat, 
però no volgué imposar-la per la força als qL.1i s 'hi oposaven. El seu Regne 
( ... ) creix per l'amor amb què el Crist enlairat en la creu atreu cap a ell tots 
els homes»5 

La necessitat de la fe 

432 161. Per salvar-nos és necessari creure en Jesucrist i en aquell que l'ha 
1257 enviat per la nostra salvació6

• «Com que «sense la fe és impossible d 'agradar a 
Déu» (He 11,6) i d 'arribar a participar de la condició de fills seus, mai ningú 

846 no és justificat sense ella i ningú no obtindrà la salvació eterna, si no hi «perse
vera fins a la fi» (Mt 10,22; 24,13)»7

• 

2089 

1037, 2016, 
2573,2849 

La perseverança en la fe 

162. La fe és un do gratuït que Déu fa a l'home. Nosaltres podem perdre 
aquest do inestimable; sant Pau ho avisa a Timoteu: «Lliura un bon combat, 
amb fe i bona consciència; alguns, per haver-la rebutjada, naufragaren en la 
fe » (lTm 1,18-19). Per viure, créixer i perseverar fins a la fi en la fe, hem 
d'alimentar-la amb la Paraula de Déu; hem d 'implorar al Senyor que ens l'aug
menti8; la fe ha d'«actuar per la caritat» (Ga 5,6)9, l'esperança ha de sostenir
la10 i ha de posar arrels en la fe de l'Església. 

l. Ce. Vaticà l: DS 3017. 2. GS 36, § 2. 3. DH 10; cf. CIC, can. 748, § 2. 4. DH 11. 5. DH 
11. 6. Cf. Me 16,16;Jn 3,36; 6,40 e. a. 7. Ce Vaticà l: DS 3012; cf. Ce. Trento: DS 1532. 8. Cf. Me 
9,24; Lc 17,5; 22,32. 9. Cf. Jm 2,14-26. 10. Cf. Rm 15,13. 
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La fe, començament de la vida eterna 

163. La fe ens fa tastar per endavant el goig i la llum de la visió beatífica, fi 
del nostre peregrinatge en aquest món. Llavors veurem Déu «cara a cara» l 088 
(lCo 13,12), «tal com és» (lJn 3,2). La fe, doncs, ja és el començament de la 
vida eterna: 

Des d'ara ja contemplem les benediccions de la fe, com un reflex en un mirall: 
és com si ja posseíssim les meravelles que la nostra fe ens diu que un dia seran 
nostres 1. 

164. Però, mentrestant, «vivim en la fe, no en la visió» (2Co 5,7), i conei
xem Déu «com per mitjà d'un mirall, en enigma,( ... ), de manera imperfecta» 
(lCo 13,12). La fe, lluminosa per part d'aquell en qui creu, sovint és viscuda en 
la foscor. Pot ser posada a prova. El món on vivim, sovint sembla molt lluny 
d'allò que la fe ens assegura; les experiències del mal i del dolor, de les 
injustícies i de la mort, sembla que contradiguin la Bona Nova; poden fer 
trontollar la fe i ser-li una temptació. 

165. És aleshores que hem de girar-nos cap als testimonis de la fe: 
Abraham, que va creure «esperant contra tota esperança» (Rm 4,18); la Mare 
de Déu, que, «en la peregrinació de la fe» 2

, va arribar fins a la «nit de la fe» 3
, 

en comunió amb el sofriment del seu Fill i durant la nit de la seva sepultura; i 
tants i tants testimonis de fe: «Envoltats d'un núvol tan gran de testimonis, 
deixem tota càrrega i el pecat que ens assetja, i, sofrint amb paciència, corre
guem la cursa que tenim proposada, amb la mirada fixa en el qui ha instituït la 
nostra fe i la duu a terme,Jesús» (He 12,1-2). 

ARTICLE 2 Nosaltres creiem 

166. La fe és un acte personal: la resposta lliure de l'home a la iniciativa de 
Déu que es revela. Però la fe no és un acte aïllat. Ningú no pot creure ell tot 

2846 
309 
1502, 1006 

2719 

sol, com tampoc ningú no pot viure ell tot sol. Ningú no s'ha donat la fe a ell 875 
mateix, com tampoc ningú no s'ha donat la vida a ell mateix. El creient ha 
rebut dels altres la fe i l'ha de transmetre als altres. El nostre amor a Jesús i als 
altres homes ens empeny a parlar de la nostra fe als altres. Així cada creient és 
com una anèlla de la gran cadena dels creients. Jo no puc creure sense ser 
portat per la fe dels altres i, amb la meva fe, he de contribuir a portar la fe dels 
altres. 

l. St. Basili, Spir. 15, 36; cf. St. Tomàs d 'A., s. th. 2-2, 4,1. 2. LG 58. 3. Joan Pau 11, RM 18. 
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1124 167. «Crec»1
: és la fe de l'Església professada personalment per cada 

creient, sobretot en el moment del baptisme. «Creiem»2
: és la fe de l'Església 

confessada pels bisbes reunits en concili o, més generalment, per l'assemblea 
2040 litúrgica dels creients. «Crec»: és també l'Església, Mare nostra, que respon a 

Déu amb la seva fe i ens ensenya a dir: «Jo crec», «Nosaltres creiem». 

I. «SENYOR, MIREU IA FE DE IA VOSTRA ESGLÉSIA» 

168. De primer antuvi és l'Església qui creu, i així porta, alimenta i sosté la 
meva fe. De primer antuvi, l'Església pertot arreu confessa el Senyor ( «Per tota 
la terra la santa Església us proclama», cantem en el «Te Deum» ), i amb ella i 
en ella, som atrets i conduïts a confessar també nosaltres: «Jo crec», «Nosaltres 

1253 creiem». Per l'Església rebem la fe i, pel baptisme, la nova vida en el Crist. En 
el Ritual Romà, el ministre del baptisme demana al catecumen: «Què demanes 
a l'Església de Déu? I la resposta és: -La fe. - I la fe, què et dóna? -La vida 
eterna»3. 

169. La salvació només ve de Déu; però, com que rebem la vida de la fe per 
mitjà de l'Església, aquesta és la nostra mare: «Creiem l'Església com a mare 
que és del nostre nou naixement; però no creiem en l'Església com si fos 

750 l'autora de la nostra salvació» 4. Pel fet de ser la nostra mare, és també l'educa-
2030 dora de la nostra fe. 

II. EL LLENGUATGE DE IA FE 

170. No creiem en les fórmules, sinó en les realitats que s'hi expressen i 
que la fe ens permet de «tocar». «L'acte (de fe) del creient no s'atura en 
l'anunci, sinó en la realitat (anunciada)»5. Però arribem a trobar aquestes reali-

186 tats a través de les formulacions de la fe, que ens permeten d'expressar-la i 
transmetre-la, de celebrar-la en comunitat, d 'assimilar-la i de viure'n cada dia 
més. 

171. L'Església, «columna i fonament de la veritat» (l Tm 3,15), guarda fidel-
78, 857, 84 ment «la fe transmesa als sants una vegada per sempre» Qud 3). Guarda . 

el record de les paraules del Crist, transmet de generació en generació la con
fessió de la fe dels apòstols. Tal com una mare ensenya els fills a parlar -i, 

185 per això mateix, a comprendre i a comunicar-, l'Església, Mare nostra, ens 
ensenya el llenguatge de la fe per introduir-nos a la intel·ligència i a la vida 
de la fe. 

l. Símbol dels Apòstols. 2. Símbol de Nicea-Constatinoble, en l'original grec. 3. OBA. 
4. Faust de Riez, Spir. l, 2. 5. St. Tomàs d'A. , s. th. 2-2, l , 2 ad 2. 
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III. UNA SOIA FE 

172. Des de fa molts segles, a través de tantes llengües, cultures, pobles i 
nacions, l'Església no para de confessar la seva fe única, rebuda d'un sol Se- 813 
nyor, transmesa amb un sol baptisme, arrelada en la convicció que tots els 
homes tenen només un sol Déu i Pare1

. Sant Ireneu de Lió, testimoni d'aques-
ta fe, declara: 

173. «L'Església, disseminada per tot el món, fins als extrems de la terra, va 830 
rebre la fe dels apòstols i dels seus deixebles ( ... ), i la guarda amb fidelitat, 
talment com si habités en una sola casa. I semblantment creu d'idèntica mane-
ra aquestes coses com si tingué una sola ànima i un sol cor, i ho predica a 
l'uníson, ho ensenya i ho transmet, com si només tingués una boca» 2

. 

174. «Perquè, si bé en el món són moltes les parles, tanmateix és un i 
idèntic el contingut de la Tradició. I les Esglésies que han estat fundades a 78 
Germània, no creuen ni transmeten coses diferents. Ni les que han estat esta
blertes entre els íbers, o entre els celtes, ni les d'Orient, ni les d'Egipte, ni les 
de Líbia, ni les del centre del món ... » 3. «Per tant, el missatge de l'Església és 
verídic i sòlid i mostra un camí únic de salvació a tot l'univers». 

175. «Amb tota cura guardem aquesta fe que hem rebut de l'Església. Sota 
l'acció de l'Esperit Sant, és constantment com un dipòsit de valor immens 
tancat en una arqueta preciosa. Sempre és jove i sempre rejoveneix l'arca que 
la conté»4

. 

EN RESUM 

176. La, fe és una adhesió personal de tot l'home a Déu que es revela. Com
porta una adhesió de la intel·ligència i de la voluntat a la Revelació 
que Déu ha fet d'ell mateix amb obres i paraules. 

177. Per tant, «creure» té una doble referència: a la persona i a la veritat; a 
la veritat, per la confiança en la persona que en dóna testimoni. 

178. No podem creure en ningú més que en Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. 

l 79. La fe és un do sobrenatural de Déu. Per creure, l'home té necessitat de 
l'auxili interior de l'Esperit Sant. 

180. «Creure» és un acte humà, conscient i lliure, que correspon a la digni
tat de la persona humana. 

l. Cf. Ef 4,4-6. 2. Haer. l, 10, 1-2. 3. Ibíd. 4. Ibíd., 3, 24 l. 
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181. «Creure» és un acte eclesial. La fe de l'Església precedeix, engendra, 
porta i alimenta la nostra fe. L 'Església és la Mare de tots els creients. 
«Ningú no pot tenir Déu per Pare, si no té l'Església per Mare» 1

. 

182. «Creiem tot el que hi ha contingut a la paraula de Déu, escrita o 
transmesa, i que l'Església ens proposa com a revelat per Déu» 2

. 

183. La fe és necessària per a la salvació. El Senyor mateix ha dit: «El qui 
creurà i serà batejat, se salvarà; però el qui no creurà, es condemna
rà» (Me 16, 16). 

184. «La fe és un tast del coneixement que ens farà benaurats en la vida 
futura» 3. 

l. St. Cebrià, unit. eccl. 2. SPF 20. 3. St. Tomàs d'A., comp. l, 2. 
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EL CREDO 

Símbol dels apòstols 

Crec en un Déu, 
Pare totpoderós, 
creador del cel i de la terra. 

I en Jesucrist, únic Fill seu, 
Senyor nostre, 

el qual fou concebut per obra 
de l'Esperit Sant, 
nasqué de Maria Verge; 

patí sota el poder de Ponç Pilat, 
fou crucificat, 
mort i sepultat; 

davallà als inferns, 
ressuscità el tercer dia d'entre els morts; 
se'n pujà al cel, 
seu a la dreta 
de Déu Pare totpoderós; 
i d 'allí ha de venir 
a judicar els vius i els morts. 

Crec en l 'Esperit Sant; 

la santa Mare Església catòlica, 
[apostòlica, romana]; 
la comunió dels sants; 
la remissió dels pecats; 
la resurrecció de la carn; 
la vida perdurable. 
Amén. 

Credo de Nicea-Constantinoble 

Crec en un sol Déu, 
Pare totpoderós, 
creador del cel i de la terra, 
de totes les coses visibles i invisibles. 

I en un sol Senyor, Jesucrist, 
Fill Unigènit de Déu, 
nascut del Pare abans de tots els segles. 
Déu nat de Déu, Llum resplendor 
de la Llum, Déu veritable nascut 
del Déu veritable, engendrat, 
no pas creat, de la mateixa naturalesa 
del Pare: per ell tota cosa fou creada. 
El qual per nosaltres els homes 
i per la nostra salvació, davallà del cel. 

I, per obra de l 'Esperit Sant, 
s'encarnà de la Verge Maria, 
i es féu home. 

Crucificat després per nosaltres 
sota el poder de Ponç Pilat; 
patí i fou sepultat, 

i ressuscità el tercer dia, 
com deien ja les Escriptures, 
i se'n pujà al cel, 
on seu a la dreta del Pare. 

I tornarà gloriós, 
a judicar els vius i els morts, 
i el seu regnat no tindrà fi. 
Crec en l'Esperit Sant 
que és Senyor i infon la vida, 
que procedeix del Pare i del Fill. 
I juntament amb el Pare i el Fill 
és adorat i glorificat; 
que parlà per boca dels profetes. 

I en una sola Església, 
santa, catòlica i apostòlica. 
Professo que hi ha un sol baptisme 
per perdonar el pecat. 
I espero la resurrecció dels morts, 
i la vida de la glòria. 
Amén. 
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