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CAPÍTOL PRIMER

QUÈ ENS DIU LA BÍBLIA
SOBRE EL MATRIMONI I LA FAMÍLIA

2021-2022 — Any especial

LA PARELLA —HOME I DONA—
és una imatge de Déu creador
Els primers paràgrafs del primer llibre de la Bíblia —el Gènesi— expliquen de manera simbòlica que va ser una parella, home i dona, l’instrument al qual Déu va
recórrer per iniciar el procés que conduiria a la creació de la humanitat. Francesc
ha escrit:
«Travessem el llindar d’aquesta casa serena, amb la seva família asseguda al
voltant de la taula festiva. En el centre, hi ha el pare i la mare, una parella amb
la seva singular història d’amor.
En el pare i la mare es realitza aquell designi primordial que Crist mateix
evoca amb molta claredat: “No heu llegit que el Creador, en el principi, els va
crear home i dona?” (Mateu 19,4)» (AL 9).
Aquesta parella —home i dona—, amb una història d’amor molt singular, dona lloc
a la família, una realitat joiosa sorgida de la voluntat del Déu creador. Primer de tot,
Francesc fixa la mirada en els dos éssers humans que conformen aquesta parella,
que han estat creats a imatge de Déu mateix.
«La parella que estima i genera la vida és una icona vivent capaç de revelar el
Déu creador i salvador, no un ídol com els que eren fets d’or o de pedra prohibits pel Decàleg. Per això, l’amor fecund esdevé un símbol de la vida íntima
de Déu.
Són molt il·lustradores les paraules de sant Joan Pau II: “El nostre Déu, en
el seu misteri més íntim, no és soledat sinó una família, ja que porta en si mateix la paternitat, la filiació i l’essència de tota família, que és l’amor. En la família divina, aquest amor és l’Esperit Sant”
Així doncs, la família no és quelcom aliè a la mateixa essència divina.
Aquesta dimensió trinitària de la parella està expressada en la teologia de sant
Pau, que la relaciona amb el ‘misteri’ de la unió entre Crist i l’Església (cf. Efesis
21-23)» (AL 11).

Segons el relat bíblic, des del principi l’home i la dona van ser creats l’un per a l’altre. Per això, l’home i la dona cerquen amb ànsia un ajut recíproc que sigui capaç
de superar la soledat de la persona enmig de tot el que ha estat creat.
«L’expressió original hebrea ens suggereix una relació directa —mirant-se els
ulls—, en una mena de diàleg silenciós; en l’amor, els silencis solen ser més
eloqüents que les paraules. És la trobada amb un rostre, amb un ‘tu’ que reflecteix l’amor diví. O bé, com dirà la dona del Càntic dels Càntics, en una estupenda professió d’amor i de donació en la reciprocitat: “El meu estimat és meu
i jo seva. Jo soc per al meu estimat i el meu estimat és per a mi” (6,3)» (AL 12).
La trobada amorosa entre l’home i la dona en l’acte conjugal està oberta a un nou
naixement que completarà la família. La unió matrimonial té una dimensió sexual i
corpòria, i implica un lliurament personal i total d’amor entre els dos esposos.
“L’home s’unirà a la seva esposa, i ells dos formaran una sola carn” (Mateu 19,25;
cf. Gènesi 2,24).
«El verb unir-se en l’original hebreu indica una estreta sintonia, una intimitat
física i alhora interior, fins al punt que s’utilitza per descriure la unió amb Déu:
[... ] Així s’evoca la unió matrimonial no sols en la seva dimensió sexual i corpòria sinó també en la seva donació voluntària d’amor.
El fruit d’aquesta unió íntima és que tots dos “són una sola carn”, ja sigui
en l’abraçada física, ja sigui en la unió dels cors i de les vides i, eventualment,
també en el fill que naixerà dels dos, la criatura que compartirà la ‘carn’ del seu
pare i de la seva mare» (AL 13).
No és habitual poder llegir o escoltar aquest tipus de reflexions sobre la parella
humana —home i dona— i, tampoc, sobre el sentit de l’ajut que es presten l’una a
l’altre i de la riquesa de la ‘unió matrimonial’.
Francesc ha iniciat aquestes reflexions en els primers apartats d’aquest capítol
primer de l’exhortació apostòlica L’alegria de l’amor, i hi tornarà en altres ocasions,
perquè aquesta és una qüestió central.
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T’has aturat a pensar en aquestes característiques de l’amor entre l’home
i la dona, i sobre el sentit de la ‘unió matrimonial?
Quina formació has rebut sobre aquestes qüestions al llarg de la teva
vida? Estàs en condicions de dialogar sobre les característiques de l’amor
conjugal amb persones que pensen d’una altra manera?

Extracte del llibre Exhortació del PAPA FRANCESC — L’ALEGRIA DE L’AMOR (edebé)
Selecció i reflexions: FRANCESC RIU ROVIRA DE VILLAR, SDB, Missioner de la Misericòrdia.

