
 

 

El matrimoni i l’amor conjugal, per la seva índole, 
s’ordenen a la procreació i educació de la prole. Els fills 
són sens dubte el do excel·lentíssim del matrimoni i 
contribueixen màximament al bé dels seus pares. El 
mateix Déu que digué «no és bo que l’home estigui sol» 
(Gn 2,18) i que «des del principi, els va fer home i 
dona» (Mt 19,4), volent-li comunicar una especial 
participació en la Seva pròpia obra creadora, beneí 
l’home i la dona dient: «sigueu fecunds i multipliqueu-
vos» (Gn 1,28). D’on el veritable cultiu de l’amor 
conjugal i tota la raó de la vida familiar que en sorgeix, 
no posposats pas els restants fins del matrimoni, 
tendeixen a això: que els cònjuges estiguin disposats 
amb fermesa d’ànim a cooperar amb l’amor del Creador 
i Salvador, que per mitjà d’ells dilata i enriqueix, dia rere 
dia, la Seva família. 

En el deure de transmetre i educar la vida humana, que 
ha de ser considerat com la seva pròpia missió, els 
cònjuges saben que són cooperadors de l’amor de Déu 
creador i talment els seus intèrprets. Per tant, compliran 
llur funció amb humana i cristiana responsabilitat; i, amb 
dòcil reverència envers Déu, amb comú consell i esforç 
es formaran un judici recte, atenent tant el seu propi bé, 
com el bé dels fills, adés els que ja han nascut, adés els 

La fecunditat del matrimoni. 

Breu reflexió per ajudar a treballar el text proposat. 

Hem fet una petita enquesta preguntant si és certa 
l’afirmació amb que comença aquest punt: Els fills són 
sens dubte el do excel·lentíssim del matrimoni i 
contribueixen màximament al bé dels seus pares. 

Us posem a l’abast dos respostes que hem rebut: 

─ “Nosaltres podem afirmar que veritablement aquesta 
ha estat la nostra experiència. Déu ens ha regalat set 
fills i un que el tenim al cel degut a un avortament 
natural. Cada fill amb les seves malalties i alegries, 
quan eren petits i ara que ja són grans amb la seva 
presència, ha fet que el nostre matrimoni hagi estat 
actiu i enfortit, doncs ells ens han tret sempre de la 
nostra tendència a la comoditat i ens ajuden a sortir de 
nosaltres mateixos.  El do de l'oració que ens ha 
regalat l’Església ens ha ajudat en molts moments.” 

─ “Sens dubte, els fills són fruit del nostre amor. 
D'aquest amor que beu de la font inesgotable que és 
Déu. Som conscients de la fragilitat de l'amor humà i 
necessitem dia rere dia rebre i donar per l’altre perquè 
s’enforteixi i creixi. Els nostres fills han estat i estan 
sent un regal ple de sorpreses que ens esperonen a 
ser molt autèntics doncs necessiten models creïbles i al 
mateix temps cal ser molt creatius perquè siguem 

que es preveuen futurs, discernint les condicions, ara 
materials ara espirituals, dels temps i de l’estat de vida i 
tenint en compte, finalment, el bé de la comunitat 
familiar, de la societat temporal i de la mateixa Església.  

Els mateixos cònjuges, en darrer terme, han de realitzar 
aquest judici davant Déu. Ara bé, que els cònjuges 
cristians siguin conscients, en llur mode d’obrar, que no 
poden procedir segons el seu arbitratge, sinó que s’han 
de regir sempre per la consciència, la qual s’ha de 
conformar a la mateixa llei divina, dòcils envers el 
Magisteri de l’Església que la interpreta autènticament 
sota la llum de l’Evangeli. Aquella llei divina mostra la 
plena significació de l’amor conjugal, el protegeix i 
l’empeny vers la seva perfecció veritablement humana. 
Així els cònjuges cristians, confiant en la Divina 
Providència i conreant l’esperit de sacrifici, glorifiquen el 
Creador i s’esforcen per la perfecció en Crist, quan 
compleixen la funció de procrear amb generosa, 
humana i cristiana responsabilitat. Entre els cònjuges 
que satisfan, d’aquesta manera, la missió que els ha 
estat confiada per Déu, han de ser recordats 
peculiarment aquells que, amb prudent i comú consell, 
reben també, amb magnanimitat, una més nombrosa 
descendència, la qual ha de ser convenientment 
educada. 

Ara bé, el matrimoni no ha estat instituït només per a la 
procreació, sinó que la mateixa índole del pacte 
indissoluble entre persones i el bé de la prole exigeixen 
també que el recíproc amor dels cònjuges es mostri, 
progressi i maduri amb recte ordre. Per tant, ni que la 
prole, sovint tan desitjada, manqui, el matrimoni resta 
com a consuetud i comunió de tota la vida i conserva el 
seu valor i indissolubilitat. 

models atractius per a ells.” 

Aquests dos testimonis comenten el text de Gaudium et 
Spes, només remarcar quelcom que està implícit, con diu 
el text proposat tenim el deure de transmetre i educar la 
vida humana. I, constatar la responsabilitat que Déu deixa 
a les nostres mans en quant que essers humans 
racionals creients hem de discernir responsablement 
quans fills i quant els tindrem ponderant les condicions, 
ara materials ara espirituals, dels temps i de l’estat de 
vida i tenint en compte, finalment, el bé de la comunitat 
familiar, de la societat temporal i de la mateixa Església. 
Això ho anomenem paternitat responsable. 

No descuidem la cura de l’amor conjugal, que creixi cada 
dia. Preguntem-nos sovint: què he fet avui per fer creixer 
l’amor al meu cònjuge? 
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