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I DÉU DIALOGA AMB NOSALTRES 
• Déu Ens parla amorosament com amics i fills 

     Creiem en un Déu que ha volgut revelar-se, parlar amb els homes: “En aquesta revelació, 
Déu invisible, mogut d'amor, parla als homes com amics, tracta amb ells, per a convidar-los i 
rebre'ls en la seva companyia” (Dei Verbum, 2). 

• Ens diu qui és ell i què espera de nosaltres 
     Déu ens comunica, en primer lloc qui és ell i què és per a nosaltres.  Així ens hem 

assabentat que Ell és una comunitat de vida i amor de tres Persones, que es comuniquen entre si, 
es lliuren i comparteixen la mateixa vida divina.  De manera que, dintre mateix de la Trinitat, 
existeix un diàleg etern.  Deia Jesús: “Tot el que he escoltat al meu Pare us ho he donat a 
conèixer” (Jn 15, 15).  I aquest misteri de comunicació i d'amor s'ha obert cap als homes: ens ha 
donat l'ésser, ens ha donat consciència i llibertat perquè siguem capaços de dialogar amb ell. 

   Però, a més, d'aquesta manera, ens ha revelat nostre ser més profund i el sentit últim de la 
nostra vida: hem estat creats per a ser els seus amics i fills volguts, per a rebre el seu amor i 
correspondre a ell. 

• Al comunicar-se, se'ns dóna, perquè compartim la seva pròpia vida 
     Amb el seu diàleg amb nosaltres vol comunicar-nos la seva pròpia vida.  Les seves 

paraules són el vehicle i l'explicació del seu lliurament misteriós i total.  Per aquesta raó, el seu 
Fill, que és la seva Paraula definitiva, es va fer home per a poder demostrar-nos que arribava 
fins a la mort en el seu amor per nosaltres: “Ningú té més amor que el que dóna la vida pels seus 
amics” (Jn 15,14).  Ens dóna la seva vida perquè nosaltres puguem compartir-la. 

• Al parlar-nos, Déu espera la nostra resposta 
     Per a què es realitzi el diàleg, Déu espera, en primer lloc, que escoltem atentament les 

seves paraules.  Però, a més, espera la nostra resposta en l'oració.  Ell vol escoltar les nostres 
paraules, unes paraules autèntiques i amoroses, que ens surtin del cor, com han sortit les seves. 

• Però, sobretot, espera el nostre lliurament 
     Vol que corresponguem al seu lliurament total amb el nostre, un lliurament total i lliure 

de la nostra persona a tot el que ens diu.  I aquest lliurament és el que anomenem fe. 
     Creure en un Déu que se'ns revela així, és alguna cosa absolutament original, que ens 

distingeix de totes les altres religions. Perquè es tracta d'entrar amb tot el que som en aquest 
diàleg amorós.   

     Vull recordar tres testimoniatges, bastant distants en el temps, però molt significatius. 
     “A Gabaon, el Senyor és va aparèixer a Salomó en un somni, durant la nit.  Déu li va dir:  
     - Demana'm què vols que et doni. 
     Salomó li va respondre : 
     - Concedeix al teu servent un cor que sàpiga escoltar per a poder jutjar el teu poble i 

discernir entre el bé i el mal” 
     Llavors Déu li digué: 
     - Ja que has demanat això, i no una llarga vida, o riqueses, o la mort dels teus enemics..., 

et concedeixo saviesa i intel·ligència, tant, que ni abans ni després ningú no se't podrà igualar” 
(1 Re 3,5-12). 

 
     “Sempre que m'arribava la vostra paraula, jo la devorava, i era un goig i una delícia per al 

meu cor.  Perquè jo soc consagrat al vostre nom, Senyor, Déu de l'univers” (Jer 15,16). 
 
     “Déu et guardi, plena de gràcia, el Senyor és amb tu... Tindràs un fill i li posaràs el nom 

de Jesús. 
     Maria va respondre: 
     - Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules” (Lc 1,26-38) 
 



 

II EL DIÀLEG DIVÍ, MODEL DEL DIÀLEG CONJUGAL I 
FAMILIAR 

 
     El Déu que és diàleg i que va fer a l'home per a dialogar amb ell, el va crear a la seva 

imatge i semblança, és a dir, com algú capaç de dialogar, no solament amb ell sinó amb els seus 
semblants.  I per això no el va crear com un ser solitari sinó acompanyat per algú capaç de 
dialogar amb ell.  Va crear una parella, una comunitat de vida i amor, semblant a la qual existeix 
en Déu.   Per aquest motiu el diàleg d'aquesta parella humana i de la comunitat que neix d'ella, 
la família,  ha d'emmirallar-se sempre en el mirall del mateix diàleg diví. 

• Déu pren la iniciativa 
     Déu va començar i comença sempre, no espera al fet que nosaltres ens interessem per ell i 

ho busquem. Ell està sempre cridant a la porta (Ap 3,19).  Perquè “Ell ens va estimar primer” (1 

Jn 4,19).  Per tant, també cadascun dels esposos ha de saber prendre la iniciativa en la 
comunicació i en l'amor.  Cadascun ha de competir a ser el primer, en no esperar al fet que 
l'altre es mogui. 

• Déu dialoga perquè ens estima 
     El mòbil que li duu a Déu a comunicar-se amb nosaltres és el seu amor: necessita dir-nos 

que ens estima.  Tota la Sagrada Escriptura és una immensa declaració d'amor.  D'aquesta 
manera ens ensenya que només dialoga qui estima i per a estimar.  El diàleg en la parella i en la 
família només existeix i és autèntic si neix de l'amor i és una necessitat de l'amor.  Els silencis i 
dificultats de la comunicació són sempre signes d'una falta d'amor. El “no parlar-se” és sempre 
senyal de fredor o d'enfrontament. I a major amor, major fluïdesa i facilitat en la comunicació. 

• Déu dialoga des de la gratuïtat  
     Déu no s'ajusta als mèrits dels seus interlocutors a l'hora de parlar i d'estimar.  Més bé 

sent una especial predilecció pels quals estan més allunyats d'ell: “No necessiten metge els sans, 
sinó els malalts”.  I amb això ens ensenya a dialogar des de la gratuïtat i no des dels interessos.  
És important que en el diàleg conjugal busquem sempre el bé de l'altre i que sapiguem deposar 
el nostre orgull i el nostre egoisme. 

• Déu proposa, no s'imposa 
     Déu és qui més respecta la llibertat de l'home, perquè és qui l'ha creat. Per això ens 

comunica els seus plans i ens ofereix els seus dons convidant-nos a acceptar-los amb una 
resposta lliure.  La gràcia de Déu mai obra en l'home de forma automàtica, sempre exigeix la 
nostra conversió i col·laboració.  Així ens ensenya a respectar la consciència i la llibertat dels 
altres.  Dialogar mai és imposar o manipular, sinó oferir, convèncer i convidar.  

• Déu es dirigeix a tots i a cadascun en particular 
     Déu no fa discriminació alguna, perquè estima a tots.  I, a més, sap acomodar-se a la 

manera de ser i les condicions de cadascun;  no parla a la humanitat genèrica, sinó a persones 
concretes amb el seu propi nom.  Amb això ens convida a dialogar amb tots i a procurar 
acomodar-nos a la manera de ser de cadascun.  La qual cosa ens obliga a saber posar-nos dintre 
de la pell de l'altre. 

• Déu dialoga de forma progressiva 
     La història de la revelació demostra una pedagogia exquisida: Déu s'ha anat revelant poc 

a poc fins a arribar a la seva manifestació plena en Jesucrist.  L'home és un ésser que es fa a 
través d'una història.  Per això és important tenir en compte el procés de maduració de les 
persones, no cremar etapes, respectar els ritmes de cadascun i buscar les ocasions més propícies.      

 
 



III EL MATRIMONI I LA FAMÍLIA, LLOC D'ESCOLTA I 
TRANSMISSIÓ DE LA PARAULA DE DÉU 
 

1.   La missió profètica de la família 
     La família cristiana està inserida de tal forma en el misteri de l'Església que 

participa, a la seva manera, en la missió de salvació que és pròpia de l'Església. Reunida pel 
Senyor a través del sagrament del matrimoni, la família és una veritable Església domèstica, és 
a dir, una imatge viva i una representació històrica del misteri mateix de l'Església.   

     El propi i original d'aquesta Església domèstica, el que la distingeix de les altres 
manifestacions de l'Església de Crist, és precisament la seva condició de comunitat íntima de 

vida i amor.  L'amor conjugal i familiar -viscut en la seva extraordinària riquesa de valors i 
exigències de totalitat, unicitat, fidelitat i fecunditat- és on s'expressa i realitza la participació de 
la família cristiana en la missió de l'Església.  És a dir, la família és una Església en la qual la 
comunió que crea l'Esperit s'expressa i realitza com unió de cossos, de sentiments i voluntats, 
com lliurament mutu i generosa de tot el que constitueix a les  persones que la integren.  I 
aquesta manifestació de l'Església que és la família és tan important i decisiva, que la Sagrada 
Escriptura la considera com imatge i participació privilegiada de l'amor entre Crist i la seva 
Església  (cf. Familiaris consortio, nn. 49-50) 

     Ara bé, si la família és Església de Crist, participa de la triple missió de Crist, 
Profeta, Sacerdot i Rei, i l'exercita des de l'originalitat del seu propi ser com comunitat de 
persones animada per l'amor conjugal i familiar.  Avui ens fixem en el profetisme, que és 
cronològicament la primera de les missions i la clau que permet comprendre i viure les altres 
dues.  

     La família viu la seva missió profètica acollint i anunciant la Paraula de Déu.  La 
qual cosa vol dir, primer, que ha de ser una comunitat creient, edificada constantment per 
l'Evangeli, que il·lumina la realitat de l'amor i descobreix el pla de Déu a través de les 
circumstàncies, problemes i situacions de cada dia;  la família té necessitat de ser evangelitzada 
contínuament mitjançant una escolta constant de la Paraula de Déu.  Però, a més, en la mesura 
en què madura en la fe, es converteix també en una realitat evangelitzadora, en la qual tots els 
seus membres evangelitzen i són evangelitzats.  Aquesta missió evangelitzadora l'exerceix, 
sobre tot, en l'educació cristiana dels fills, però no s'esgota en els límits estrets de la llar: 
l'Església domèstica està cridada a ser un signe lluminós de la presència de Crist per als 
allunyats, per a les famílies que no creuen encara i per a les famílies cristianes que no viuen 
coherentment la fe rebuda (cf. Familiaris consortio, nn. 51-54).   

 
2.  L'escolta de la Paraula de Déu en el matrimoni i la família: característiques i mitjans 
     En la segona Carta de San Pau a Timoteu descobrim com ha conegut la Paraula de 

Déu aquest cristià de la segona generació i el deixeble més fidel de l'Apòstol: li ha arribat per la 
seva àvia Loida i la seva mare Eunice, i pel mateix San Pau. Aquí apareixen ja dos escoltes 
diferents i complementàries: en la família i en l'Església. 

     L'escolta en la família és la primera, la més vital, la imparteixen els que més ens 
estimen i són el nostre model principal de referència, i la que està cridada a oferir-nos el nucli 
fonamental de la nostra fe i una saviesa vital, molt diferent de la que ens ofereix el món. Per 
això té una importància decisiva en la nostra vida. En el marc del matrimoni i de la família és on 
la paraula de Déu ha de començar a produir aquests tres efectes bàsics:  

-     ensenyar-nos la veritat de la vida segons Déu; 
-     denunciar i corregir els nostres camins equivocats, ja que jutja els desitjos i 

intencions del cor; 
-     educar-nos en la virtut per a poder fer el bé. 
     Aquesta escolta hauria de començar en  el mateix festeig, quan la parella comença a 

construir-se.  I per això convé que sigui educada en l'acollida prematrimonial, que és gairebé 
l'única ocasió que té la comunitat cristiana per a influir en la preparació al matrimoni.  Per a 
això, podrien servir alguns consells pràctics: 



• Pot ser bona ocasió per a convidar a la parella a tenir la seva pròpia Bíblia i per 
a presentar-la de forma senzilla, tant en el seu significat per a la vida com en la seva estructura i 
composició perquè sàpiguen utilitzar-la. 

• En les mateixes sessions de l'acollida s'han de col·locar moments d'escolta de la 

paraula de Déu, ben triats i preparats.  Perquè, per molt important i necessària que siguin les 
catequesis, no hi ha comparança entre el vigor, la concreció i la interpel·lació personal que 
poden sorgir del text bíblic llegit directament i el que ocorre quan dit text queda mediatitzat per 
altres instàncies. 

• Convindria també tenir preparat i oferir un petit leccionari, una relació de textos 
bíblics que il·luminessin, en primer lloc, aquest tema fonamental de la preparació al matrimoni: 
la formació per a l'amor conjugal cristià en els seus tres nivells: l'eros , la valoració de l'amor 
físic i afectiu des de la paraula de Déu, la filía, el compromís d'amistat i de recerca del bé de l'un 
i l'altre dintre de la parella, i l'àgape , l'amor oblatiu que duu a un lliurament total i fidel.   I 
aquest leccionari hauria de també incloure els textos bíblics principals sobre el sagrament del 
Matrimoni, pel qual Déu fa capaç a la parella d'estimar-se amb les mateixes qualitats de l'amor 
diví. 

     L'experiència d'escolta de la Paraula en l'etapa prematrimonial, ha d'anunciar i 
preparar l'ús de la Bíblia en la vida de la família ja constituïda.  I, per a això, convé educar a les 
famílies, a través dels distints recursos de la pastoral familiar que disposin les parròquies i els 
moviments familiars, suggerint també alguns mitjans i consells: 

• Primer de tot, es poden suggerir els moments més adequats per a una lectura 
familiar de la Sagrada Escriptura en relació amb les circumstàncies de la vida familiar: 

      -  la benedicció de la taula i algun altre moment de reunió de tots els membres de la 
família; 

      - les celebracions familiars d'aniversaris o aniversaris i les grans festes cristianes., 
com Nadal, Setmana Santa i Pasqua. 

      -  els esdeveniments familiars: naixements, defuncions, inauguracions de casa, 
festejos, finals de curs o de carrera... 

• De manera especial cal aconsellar l'oració conjugal i la presència de la paraula 
de Déu en ella. 

• És molt aconsellable utilitzar la selecció de la Bíblia que fan tant el Leccionari 
dominical com el ferial, perquè, a més a més de proposar les millors pàgines de tots els llibres 
de la Bíblia, les ofereixen contextualitzades dintre de la pedagogia de l'Any Litúrgic. Avui 
abunden les publicacions econòmiques que ens ofereixen aquests leccionaris. 

• Però també seria útil confeccionar un Leccionari familiar, amb textos 
relacionats amb les distintes circumstàncies familiars. 

      
3.   La transmissió de la Paraula de Déu en el matrimoni i la família: exigències i 

maneres. 
     A l'hora de contemplar la missió evangelitzadora de la família, convé començar per 

recordar algunes exigències fonamentals de tota evangelització.  En primer lloc, que el mandat 
de transmetre la paraula de Déu ens ve del mateix Jesús i ens concerneix a tots els deixebles 
sense excepció.  Per això, en la família, tots han de ser evangelitzadors de tots, els pares i els 
fills. 

     En segon lloc, que només és capaç d'evangelitzar qui està sent evangelitzat 
contínuament.  L'anunci i la transmissió a uns altres neix i s'alimenta de l'escolta constant de la 
paraula de Déu. 

     També és important recordar que evangelitzem amb obres i paraules íntimament 
relacionades: les paraules expliquen les obres, i les obres confirmen i verifiquen les paraules.  
En l'àmbit d'una convivència tan directa i contínua com la família, on tots ens coneixem tan bé, 
la unió entre el testimoniatge vital i les paraules resulta imprescindible. 

     Finalment, cal tenir en compte que l'evangelitzar és sempre un acte eclesial: 
evangelitzem com Església i des de l'Església.  La qual cosa suposa que la família ha de 
desenvolupar la consciència de la seva eclesialitat i, al mateix temps, fomentar en tots els seus 



membres la participació en la catequesis, el culte i l'evangelització de l'Església universal, 
representada i viscuda en la parròquia i en la diòcesi.  Família i parròquia o diòcesi, són dues 
formes d'Església que es necessiten i es construeixen mútuament. 

     Entre totes les tasques evangelitzadores de la família, destaca per la seva importància 
l'educació cristiana dels fills, que abasta, per cert, tota la vida dels pares.  Ara ens anem a 
centrar solament en la primera educació, la qual té lloc en la primera infància.  La peculiaritat 
d'aquesta tasca radica en tres característiques principals: 

• Té com finalitat transmetre de manera senzilla el nucli central del missatge 
cristià i les actituds bàsiques que comporta: Déu com Pare amorós, Jesús com amic, model i 
font de vida,  la transcendència de la vida, l'amor com centre i forma de tota la conducta, la 
presència maternal de la Verge Maria, el sentit de responsabilitat i de servei cap als altres, 
l'experiència del perdó. 

• La transmissió d'aquests continguts es fa al compàs del desenvolupament de la 
persona en les seves diferents etapes de creixement, a partir del primer despertar a la vida. 

•  I aquesta transmissió es fa des de la proximitat, la senzillesa i la totalitat de 
l'amor conjugal i familiar. 

     No podem pretendre ara tractar tots els aspectes d'aquest art que és l'educació 
cristiana en la família.  Tan sols destacar alguns consells relacionats amb la utilització de la 
Paraula de Déu: 

• És necessari que els pares tinguin idea clara d'aquests continguts bàsics que han 
de transmetre. 

• En els nens, idees i vivències estan totalment unides.  Per això la idea de Déu 
se'ls ha de transmetre com una relació amorosa amb ell, en la qual van unides l'escolta i l'oració. 

• De la mateix manera, el coneixement de la Bíblia se'ls ha de presentar a través 
dels seus personatges que són models de referència i encarnen l'Evangeli.  Sobretot la persona 
de Jesús;  però també la Verge, els Apòstols i les grans figures de l'Antic Testament: Abraham, 
Moisès, David, etc.  Per a això són molt útils les Històries Sagrades amb que avui contem per a 
totes les edats, fins i tot en forma d'audiovisuals. 

• Els nens són molt sensibles al llenguatge dels signes.  Per aquest motiu sigui 
convenient utilitzar algunes imatges ben triades, educar-los per a realitzar alguns gestos 
significatius i infondre’ls un respecte al llibre material de la Bíblia. 

• Cal evitar sempre la utilització de conceptes, fantasies o relats puerils que amb 
el temps puguin aparèixer com falsos.  Que tots els continguts que se'ls transmeten puguin ser 
reconeguts com autèntics en l'edat adulta, encara que faci falta aprofundir-los, desenvolupar-los 
i fonamentar-los.   

• Finalment, és necessari educar-los  per a l'oració, transmetent-los fórmules 
bàsiques i ben  seleccionades, i iniciant-los també a l'oració espontània des de les seves 
vivències i sentiments. 

     Per a tota aquesta primera educació contem avui amb una circumstància que és, 
alhora, negativa i positiva: hem de partir gairebé de zero.  Han desaparegut gairebé per complet 
les formes tradicionals, de manera que fins i tot les famílies que es consideren cristianes no 
saben com fer aquesta primera iniciació.  Però això ens deixa el camp lliure per a exercir la 
creativitat i procurar maneres potser més adequades que les anteriors. 
  
 


