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La dignitat de la consciència moral 

En el més pregon de la consciència l’home 
descobreix una llei que ell no es dóna a si mateix, 
la qual, però, ha d’obeir i la veu de la qual, que 
sempre el crida a amar i fer el bé i a evitar el 
mal , quan cal, sona a les orelles del cor: fes això, 
això no ho facis. En efecte, l’home té una llei 
inscrita per Déu en el seu cor, obeir la qual és la 
seva mateixa dignitat i segons la qual serà jutjat. 

¿Té manual d’instruccions el matrimoni?  

Breu  reflexió  per  ajudar a  treballar  el  text  proposat . 

Hom podria preguntar-se el perquè d’aquest text 
que no parla pròpiament del matrimoni. 

És cert que no en parla directament, però, front la 
diversitat d’opcions d’aparellar-se avui dia ens 
hauríem de qüestionar: quina és la bona? 

Els cristians creiem que tot esser humà té una llei 
inscrita per Déu en el seu cor, que, com diu el text 
l’impulsa a estimar, a fer el bé i evitar el mal. 

Llavors, fixant-nos en el matrimoni, ¿com és què 
hi ha tants fracassos? ¿Serà que no seguim el 
manual d’instruccions (la llei inscrita per Déu en el 
nostre cor)? 

Passa com diu al final el text citat: quan l’home té 
poca cura de cercar la veritat i el bé, i la 
consciència, pel costum del pecat, a poc a poc 
esdevé gairebé cega. 

Aquest manual de instruccions ─la llei que Déu ha 
inscrit al cor de les persones─ és molt singular: 
quan hom fa allò que la consciència li va mostrant 
es revela, es fa més visible el “manual 

La consciència és el nucli secretíssim i el sagrari 
de l’home, en la qual està sol amb Déu, la veu del 
qual ressona en la seva intimitat. Per la 
consciència, d’una manera admirable, es dóna a 
conèixer aquella llei que es compleix en la dilecció 
de Déu i del proïsme. Per fidelitat a la consciència, 
els cristians s’uneixen amb els altres homes a fi de 
cercar la veritat i solucionar en la veritat tants de 
problemes morals que sorgeixen així en la vida 
dels individus com en el consorci social. Així 
doncs, com més preval la consciència recta, tant 
més les persones i els grups s’allunyen del cec 
arbitri i s’esforcen a conformar-se amb les normes 
objectives de la moralitat. Nogensmenys, s’esdevé 
no poques vegades que, per ignorància invencible, 
la consciència erra, sense que per això perdi la 
seva dignitat. Cosa que no es pot dir quan l’home 
té poca cura de cercar la veritat i el bé, i la 
consciència, pel costum del pecat, a poc a poc 
esdevé gairebé cega. 

d’instruccions” i així es fa més evident la llei de Déu 
en les nostres persones i el món. 

Tant de bo que aquest Advent prenguéssim alguna 
cosa que veiem que podem fer per estimar els del 
voltant i ens poséssim a fer-la. I, anem revisant-la 
cada dia amb Déu; trobant-nos amb Ell en aquest 
nucli íntim, la consciència, on només estem Ell i jo. 

Voldríem donar-vos algunes pistes: 

Pregar la família junts (beneir taula, llegir l’evangeli 
del diumenge, resar tres avemaries per anar a 
dormir...) 

Programem un temps setmanal per parlar amb el 
cònjuge del nostre projecte familiar, de com 
millorar-lo, de com anar assolin virtuts tots els
membres de la família i com créixer en la fe. 

 

Desembre 2012.
Número 3 .

Concili Vaticà II, Gaudium et Spes 16. 

Us desitgem un Bon Nadal del Senyor. 

Us recordem que dins d’aquestes festes tant 

familiars el 30 de desembre celebrem el 

diumenge de la Sagrada Família. 


