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La vida en el Crist

SEGONA SECCIÓ

Els deu manaments
Mestre, què he de fer ... ?

2052. «Mestre, quina cosa bona puc fer per obtenir la vida eterna?» Al jove
que li va fer aquesta pregunta, Jesús va respondre, en primer lloc, invocant la
necessitat de reconèixer «Déu» com «l'únic bo», com el Bé per excel·lència i
com la font de tot bé. Després li declara: «Si vols entrar a la vida eterna, guarda
els manaments». I cita al seu interlocutor els preceptes que es refereixen a
l'amor al proïsme: «No mataràs, no cometràs adulteri, no robaràs, no diràs
falsos testimonis, honraràs el pare i la mare». Jesús, finalment, resumeix
aquests manaments d'una manera positiva: «Estimaràs els altres com a tu mateix» (Mt 19,16-19).
2053. A aquesta primera resposta, n'hi afegí una altra: «Si vols ser perfecte,
vés, ven el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel; després
vine, segueix-me» (Mt 19,21). No anul·la la primera. El seguiment de Jesús
comprèn el compliment dels manaments. La Llei no és abolida1, però l'home
és invitat a trobar en la persona del seu Mestre aquell qui n'és l'acompliment
perfecte. En els tres Evangelis sinòptics, la crida de Jesús adreçada al jove ric
perquè el segueixi amb l'obediència del deixeble i l'observança dels preceptes, es relaciona amb la crida a la pobresa i a la castedat2• Els consells evangèlics no es poden separar dels manaments.
2054. Jesús reprèn els deu manaments, però manifesta alhora la força de
l'Esperit ja operant en la seva lletra. Predica «la justícia que sobrepassa la dels
escribes i fariseus » (Mt 5,20) i la dels pagans 3 . Desplega totes les exigències
dels manaments. «Heu sentit que es va dir als antics: No mataràs ... Doncs, jo us
dic que tot el qui s'enfadi contra el seu germà, serà sotmès al tribunal» Mt
5,21-22).
2055. Quan li van preguntar: «Quin és el més gran manament de la Llei?»
(Mt 22,36),Jesús va respondre: «Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb tot el teu esperit; aquest és el més gran i el
primer manament. El segon li és semblant: Estimaràs el teu proïsme com a tu
mateix. D'aquests dos manaments depenen tota la Llei i els Profetes » (Mt
22,37-40)4. El Decàleg s'ha d'interpretar a la llum del doble i únic manament
de la caritat, plenitud de la Llei:
Allò de no adulteraràs, no mataràs, no robaràs, no cobejaràs, i qualsevol altre
manament, tots es resumeixen en aquesta sentència: Estimaràs el teu proïsme
l . Cf. Mt 5,17.

2. Mt 19,6-12.2 1.23-29.

3. Mt 5,46-47.

4. Cf. Dt 6,5; Lv 19,18.
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com a tu mateix. La caritat mai no fa mal al proïsme. La caritat, doncs, conté la
Llei en tota la seva plenitud (Rm 13,9-10),
El Decàleg en la sagrada Escriptura
700

62

2084

2056. El mot «Decàleg» significa literalment «deu paraules» (Ex 34,28; Dt
4,13; 10,4), Aquestes «deu paraules», Déu les va revelar al seu poble al cim de
la muntanya santa. Les va escriure amb «el seu Dit» (Ex 31,18; Dt 5,22), a
diferència dels altres preceptes escrits per Moisès 1 . Són paraules de Déu a títol
eminent. Ens han estat transmeses pel llibre de l'Èxode 2 i pel Deuteronomi3. A
l'Antic Testament, els llibres sants fan referència a les «deu paraules» 4, però
fins a la Nova Aliança, amb Jesucrist, no serà revelat tot el seu sentit.
2057. El Decàleg es comprèn, primerament, en el context de l'Èxode, que és
el gran esdeveniment alliberador de Déu, al centre de l'Antiga Aliança. Tant si
es formulen com a preceptes negatius, prohibicions, o en forma de manaments positius ( com: «Honraràs el pare i la mare»), les «deu paraules» indiquen les condicions d'una vida alliberada de l'esclavitud del pecat. El Decàleg
és un camí de vida:
Si estimes el Senyor, el teu Déu, segueixes els seus camins i observes els seus
manaments, els seus decrets i les seves decisions, viuràs i et multiplicaràs (Dt
30,16).

2170

Aquesta força alliberadora del Decàleg es palesa, per exemple, en el mana~
ment sobre el repòs del dissabte, destinat igualment als estrangers i als esclaus:
Recorda't que eres esclau al país d'Egipte i que el Senyor, el teu Déu, te'n va
fer sortir amb mà forta i amb braç poderós (Dt 5,15).
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2058. Les «deu paraules» resumeixen i proclamen la Llei de Déu: «Aquestes són les paraules que el Senyor, amb veu potent, adreçà a tot el poble reunit a
la muntanya, des del foc, enmig de foscor i d'espesses nuvolades. Sense afegirhi res més, les va escriure damunt dues taules de pedra i me les donà». (Dt
5,22). Per això aquestes dues taules s'anomenen «el Testimoniatge» (Ex
25,16). Contenen, en efecte, les clàusules de l'aliança pactada entre Déu i el
seu poble. Aquestes «taules del Testimoniatge» (Ex 31,18; 32,15; 34,29) han de
ser posades a «l'arca» (Ex 25,16; 40,1-2).
2059. Les «deu paraules» són pronunciades per Déu enmig d'una teofania
( «Cara a cara us va parlar el Senyor a la muntanya, enmig del foc»: Dt 5,4).
Pertanyen a la revelació que Déu fa d'ell mateix i de la seva glòria. El do dels
l. Cf. Dt 31,9.24.
18,5-9.

2. Cf. Ex 20,1-17.

3. Cf. Dt 5,6-22.

4. Cf. per exemple Os 4,2; Jr 7,9; Ez
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manaments és un do de Déu mateix i del seu sant voler. Fent conèixer la seva
voluntat, Déu es revela al seu poble.
2060. El do dels manaments i de la Llei forma part de l'aliança segellada per
Déu amb els seus. Segons el llibre de l'Èxode, la revelació de les «deu paraules» es va concedir entre la proposició de l'aliança1 i la seva conclusió 2
després que el poble es va comprometre a «fer» tot allò que el Senyor havia
dit i a «obeir-lo» (Ex 24,7). El Decàleg sempre més es va transmetre unit al
record de l'Aliança ( «El Senyor, el vostre, Déu, va concloure una aliança amb
vosaltres a l'Horeb»: Ot 5,2).

2823
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2061. Els manaments reben la seva plena significació a l'interior de l'aliança.
Segons l'Escriptura, l'activitat moral de l'home pren tot el seu ·sentit dintre
l'aliança i per mitjà d 'ella. La primera de les «deu paraules» recorda l'amor
primordial de Déu envers el seu poble:
En càstig del pecat, hi havia hagut el pas del paradís de la llibertat a l'esclavitud d'aquest món. Per això, la primera frase del· Decàleg, la primera paraula
dels manaments de Déu, es refereix a la llibertat: «Jo sóc el Senyor, el teu
Déu, que t'he fet sortir del país d'Egipte, de la casa de l'esclavatge» (Ex 20,2;
Dt 5,6)3.

2062. Els manaments pròpiament dits vénen en segon lloc. Expressen les
implicacions de la pertinença a Déu instituïda amb l'aliança. L'existència moral
és una resposta a la iniciativa amorosa del Senyor. És reconeixença, homenatge a Déu i culte d 'acció de gràcies. És la col·laboració al designi que Déu
manté en la història.
2063. L'aliança i el diàleg entre Déu i l'home encara ens són testimoniats pel
fet que totes les obligacions s'enuncien en primera persona ( «Jo sóc el Senyor. .. ») i s'adrecen a un altre subjecte («Tu ... »). En tots els manaments, un
pronom personal en singular designa el destinatari. Al mateix temps que a tot
el poble, Déu fa conèixer la seva voluntat a cada persona en particular:
El Senyor va prescriure l'amor a Déu i va ensenyar la justícia envers els altres,
perquè l'home no fos ni injust, ni indigne de Déu. Així, amb el Decàleg, Déu
preparava l'home perquè arribés a ser el seu amic i tingués un sol cor amb
el seu proïsme. ( ... ) Les paraules del Decàleg continuen entre nosaltres, cristians, de la mateixa manera. No han estat abolides. Ben al contrari, han rebut una amplificació i un desenrotllament pel fet de la vinguda del Senyor
en la carn4.
l. Cf. Ex 19.

2. Cf. Ex 24.

3. Orígenes, hom.in Ex. 8,1.

4. St. Ireneu, haer. 4,16,3-4.
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El Decàleg en la Tradició de l'Església

2064. Amb fidelitat a l'Escriptura i d'acord amb l'exemple deJesús, la Tradició de l'Església ha reconegut al Decàleg una importància i una significació
primordials.
2065. Des de sant Agustí, els «deu manaments » han tingut un lloc preponderam en
la catequesi dels catecúmens i dels fidels. Al segle X.V es propagà el costum de formular
els preceptes del Decàleg en forma rimada, fàcil de recordar, i amb sentit positiu.
Encara avui s'utilitzen en alguns llocs. Els catecismes de l'Església sovint han exposat la
moral cristiana seguint l'ordre dels «deu manaments».
2066. La divisió i la numeració dels manaments ha variat enllà de la història. El
present catecisme segueix la divisió dels manaments establerta per sant Agustí i esdevinguda tradicional a l'Església catòlica. També la segueixen les confessions luteranes. Els Pares grecs van utilitzar una divisió una mica diferent que es troba en ús a les
Esglésies ortodoxes i a les comunitats reformades.

1853

2067. Els deu manaments enuncien les exigències de l'amor a Déu i al proïsme. Els tres primers es refereixen, sobretot, a l'amor a Déu i els altres set a
l'amor al proïsme.
Així com la caritat té dos preceptes, en els quals el Senyor inclou tota la Llei i
els Profetes( ... ), també els deu manaments es divideixen en dues taules. Tres
van ser escrits a la prime ra taula, i set a la segona 1 .
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2068. El Concili de Trento ensenya que els deu manaments obliguen els
cristians i que l'home justificat també té obligació d'observar-los 2 • I el Concili
Vaticà II afirma: «Els bisbes, com a successors dels apòstols, reben del Senyor
(. .. ) la missió d'ensenyar tots els pobles i de predicar el missatge joiós a tota ·
criatura, a fi que tots els homes assoleixin la salvació per mitjà de la fe, del
baptisme i del compliment dels preceptes» 3•
La unitat del Decàleg

2534

2069. El Decàleg forma un tot indissociable. Cada «paraula» remet a alguna
d'altra i a totes; es condicionen recíprocament. Les dues Taules s'il·lustren
mútuament; formen una unitat orgànica. Transgredir un manament és infringir tots els altres 4. Ningú no pot honorar l'altre sense beneir Déu, el seu Creador. Ningú no podria adorar Déu sense estimar tots homes creatures seves. El
Decàleg unifica la vida teologal i la vida social de l'home.
l. St. Agustí, serm. 33,2,2

2. Cf. DS 1569-1570.

3. LG 24.

4. Cf.Jm 2,10-11.
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El Decàleg i la llei natural

2070. Els deu manaments pertanyen a la revelació de Déu. Ens ensenyen al
mateix temps la veritable humanitat de l'home. Posen a la llum els deures
essencials, i doncs, indirectament, els drets fonamentals, inherents a la naturalesa de la persona humana. El Decàleg conté una expressió privilegiada de
la «llei natural»:

1955

Des del començament, Déu havia fet arrelar al cor dels homes els preceptes de
la llei natural. De moment, s'acontentà de recordar-los-els. Fou el Decàleg 1•

2071. Tot i ser accessibles a la llum de la raó, els preceptes del Decàleg van
ser revelats. Per assolir un coneixement complet i cert de les exigències de la
llei natural, la humanitat pecadora tenia necessitat d'aquesta revelació:

1960

Va caldre una explicació plena dels manaments del Decàleg en l'estat de pecat,
a causa de l'enfosquiment de la llum de la raó i de la desviació de la voluntat".

Coneixem els manaments de Déu per la revelació divina que ens és proposada per l'Església i per la veu de la consciència moral.

1777

L'obligació del Decàleg

2072. Perquè els deu manaments formulen els deures fonamentals de l'home envers Déu i envers els altres, les obligacions que revelen, en el seu contingut primordial, són greus. Fonamentalment, els manaments són immutables i les seves obligacions són vàlides arreu i sempre. Ningú no pot
dispensar-les. Déu ha gravat els deu manaments al cor de l'home.

1858
1958

2073. L'obediència als manaments comporta també d'altres obligacions la
matèria de les quals és, d'ella mateixa , lleu. Així el cinquè manament prohibeix la injúria verbal, la qual, però, només serà greu en funció de les circumstàncies o de la intenció del qui la profereix.
«Sense mi no podeu fer res»

2074. Jesús va dir: «Jo sóc el cep, vosaltres les sarments. Qui resta en mi, i jo
en ell, aquest dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res» Qn 15,5).
El fruit evocat amb aquestes paraules és la santedat d'una vida fecundada per
la unió amb el Crist. Quan creiem en Jesucrist, entrem en comunió amb els
seus misteris i guardem els seus manaments, el Senyor ve en persona a estimar en nosaltres el seu Pare i els seus germans, el nostre Pare i els nostres
germans. La seva persona, gràcies a l'Esperit, es fa la regla viva i interior de la
nostra activitat. «Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als
altres, tal com jo us he estimat» Qn 15,12).
l. St. Ireneu, haer. 4,15,1.

2. St. Bonaventura, sent. 4,37,1,3 .
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EN RESUM

2075. «Mestre, quina cosa bona puc fer per obtenir la vida eterna? - Si vols
entrar a la vida eterna, guarda els manaments» {Mt 19,16-17).
2076. Amb la seva activitat i amb la seva predicació, Jesús va certificar la
perennitat del Decàleg.
2077. El do del Decàleg/ou concedit a l'interior de l'aliança establerta entre
Déu i el seu poble. Els manaments de Déu reben el seu sentit veritable
dintre l'aliança i per mitjà d'ella.
2078. Amb fidelitat a l'Escriptura i seguint l'exemple de Jesús, la Tradició de
l'Església ha reconegut al Decàleg una importància i una significació
primordials.
2079. El Decàleg forma una unitat orgànica on cada «paraula » o «manament» remet a tot el conjunt. Transgredir un manament és violar tota
la Llei1 •
2080. El Decàleg conté una expressió privilegiada de la llei natural. El coneixem per la revelació divina i per la raó humana.
2081. Els deu manaments enuncien, en llur contingut fonamental, obligacions greus. Tanmateix, l'obediència als preceptes comporta tambff
unes obligacions la matèria de les quals és, d'ella mateixa, lleu.
2082. Allò que Déu mana, ho fa possible amb la seva gràcia.

CAPÍTOL PRIMER

«Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor,
amb tota la teva ànima i amb tot el teu esperit»

367

2083. Jesús resumeix els deures de l'home envers Déu amb aquestes paraules: «Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota la teva
ànima i amb tot el teu esperit» (Mt 22,37)2. Això respon immediatament a la
crida solemne: «Escolta Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Senyor tot sol»
(Dt 6,4).
l. Cf.Jm2,10-11.

2. Cf.Lcl0,27: «... ambtotalatevaforça».
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Déu ha estimat primer. L'amor del Déu Únic se'ns recorda en la primera de les
«deu paraules». Els manaments expliciten tot seguit la resposta d'amor que
l'home és cridat a donar al seu Déu.
ARTICLE l

199

El primer manament

Jo sóc el Senyor, el teu Déu, que t'he fet sortir de la terra d'Egipte, de la casa
d'esclavatge. No tinguis altres déus fora de mi. No en facis cap escultura, ni cap
imatge de res del que hi ha a dalt del cel, a baix de la terra, o a les aigües de
sota la terra. No les adoris ni els donis culte (Ex 20,2-5)1.
Està escrit: «Adoraràs el Senyor, el teu Déu, i només a ell donaràs culte» (Mt
4,10).

I. «ADORA EL SENYOR, EL TEU DÉU, I DÓNA-LI CULTE»

2084. Déu es fa conèixer recordant la seva acció omnipotent, benèvola i
alliberadora en la història d'aquell a qui s'adreça: «T'he fet sortir de la terra
d 'Egipte, de la casa d'esclavatge». La primera paraula conté el primer manament de la Llei: «Adora el Senyor, el teu Déu, i dóna-li culte.( ... ) No segueixis
altres déus» (Dt 6,13-14). La primera crida i l'exigència justa de Déu és que
l'home l'aculli i l'adori.
2085. El Déu únic i veritable revela, en primer lloc, la seva glòria a Israel2. La
revelació de la vocació i de la veritat de l'home va lligada amb la revelació de
Déu. L'home té la vocació de manifestar Déu amb la seva activitat d'acord amb
la seva creació «a imatge i semblança de Déu»:

2057

338
200
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Mai no hi haurà un altre Déu, Trifó, i mai no n'hi ha hagut d'altre, d'ençà que el
món és món( ... ), fora d'aquell que ha fet i ha ordenat l'univers. No ens passa
pel cap que el nostre Déu sigui diferent del vostre. És el mateix que va fer
sortir els vostres pares d'Egipte «amb mà forta i amb braç poderós». No posem
l'esperança en cap més déu, perquè no n'hi ha cap més, sinó en aquell mateix
en qui vosaltres confieu, el Déu d'Abraham, d'Isahac i deJacob3.

2086. «El primer dels preceptes abraça la fe , l'esperança i la caritat. Qui diu
Déu, en efecte, diu un ésser constant, immutable, sempre el mateix, fidel i
perfectament just. D'on se segueix que hem d'acceptar necessàriament les
seves paraules i tenir-li una fe i una esperança totals. És totpoderós, clement,
infinitament donat a fer el bé. Qui podria deixar de posar en Déu tota la seva
esperança? I qui podria deixar d'estimar-lo, quan contempla els tresors de
l. Cf. Dt 5,6-9.

2. Cf. Ex 19,16-26; 24,15-18.

3. St. Justí, dial. 11, l.
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2061
1814-1816
143

bondat i de tendresa que ha prodigat amb tothom? D'aquí ve aquesta fórmula
que Déu utilitza en la sagrada Escriptura, adés al començament, adés al final
dels seus preceptes: «Jo sóc el Senyor«» 1.
La fe

2087. La nostra vida moral troba el seu solc en la fe en Déu que ens revela el
seu amor. Sant Pau parla de «l'obediència de la fe » (Rm 1,5; 16,26) com de la
primera obligació. Fa veure en el «desconeixement de Déu» el principi i l'explicació de totes les desviacions morals 2. El nostre deure amb Déu és creure
en ell i donar-ne testimoni.
2088. El primer manament ens demana alimentar i guardar amb prudència i
vigilància la nostra fe i rebutjar tot allò que s'hi oposi. Hi ha diverses maneres
de pecar contra la fe:

157

El dubte voluntari aplicat a la fe negligeix o refusa de tenir com a veritable
allò que Déu ha revelat i l'Església ens proposa a creure. El dubte involuntari
designa la vacil·lació a creure, la dificultat de superar les objeccions relacionades amb la fe, o també l'ansietat provocada per l'obscuritat que li és inherent.
Si aquest dubte és fomentat deliberadament, pot conduir a l'encegament de
l'esperit.

162
817

2089. La incredulitat és la negligència davant la veritat revelada o el refús
voluntari a donar-hi assentiment. «Hom anomena heretgia la negació pertinaç,
un cop rebut el baptisme, d'alguna veritat que cal creure amb fe divina i catòlica, o un dubte pertinaç sobre aquesta veritat; apostasia, el rebuig total de la fe
cristiana; cisma, el rebuig de la subjecció al Summe Pontífex o de la comunió
amb els membres de l'Església que estan sotmesos a ell» 3.

1817-1821

1996

L'esperança

2090. Quan Déu es revela o crida l'home, aquest no pot respondre plenament a l'amor diví amb les seves pròpies forces. Ha d'esperar que Déu li
donarà la capacitat de retornar-li l'amor i d'actuar segons els manaments de la
caritat. L'esperança és l'expectació confiada de la benedicció divina i de la
visió benaurada de Déu; és també el temor d 'ofendre l'amor de Déu i de
provocar el càstig.
2091. El primer manament es refereix també als pecats contra l'esperança,
que són la desesperació i la presumpció:

1864

Amb la desesperació, l'home deixa d'esperar de Déu la salvació personal, els
auxilis per aconseguir-la o el perdó dels pecats. S'oposa a la bondat de Déu, a
l. Catech. R. 3, 2, 4.

2. Cf. Rm 1,18-32.

3. CIC, can. 751 .
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la seva justícia -ja que el Senyor és fidel a les seves promeses - i a la seva
misericòrdia.
2092. Hi ha dues menes de presumpció. O bé l'home presumeix de les seves
capacitats (espera poder-se salvar sense l'ajuda de Déu), o bé presumeix de
l'omnipotència o la misericòrdia divines ( esperant d 'obtenir el perdó sense
convertir-se o d'aconseguir la glòria sense mèrits).

2732

La caritat

1822-1829

2093. La fe en l'amor de Déu embolcalla la crida i l'obligació de respondre a
la caritat divina amb un amor sincer. El primer manament ens ordena d 'estimar Déu per damunt de tot i sobre totes les criatures, només per ell i per
causa d'ell1.
2094. Es pot pecar de diverses maneres contra l'amor a Déu: La indiferència
negligeix o refusa la consideració de la caritat divina; en desconeix les iniciatives prèvies i en nega la força. La ingratitud omet o fuig de reconèixer la caritat
divina i de retre-li en retorn amor per amor. La tebiesa és una vacil·lació o una
negligència a respondre a l'amor diví; pot implicar el refús a lliurar-se al moviment de la caritat. L'accídia o peresa espiritual arriba fins a rebutjar el goig
que ve de Déu i a tenir horror al bé diví. L'odi a Déu ve de l'orgull. S'oposa a
l'amor a Déu, del qual nega la bondat i s'atreveix a maleir-lo perquè prohibeix
els pecats i infligeix els càstigs.

2733
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II. «NOMÉS A ELL DONARÀS CULTE »

2095. Les virtuts teologals de la fe, l'esperança i la caritat informen i vivifiquen les virtuts morals. Així, la caritat ens porta a donar a Déu allò que amb
tota justícia li devem com a criatures. La virtut de la religió ens disposa a
aquesta actitud.
L'adoració

1807

2628

2096. L'adoració és l'acte primer de la virtut de la religió. Adorar Déu és
reconèixer-lo com a Déu, com el Creador i el Salvador, com a Amo i Senyor
de tot el que existeix, com l'Amor infinit i misericordiós. «Adoraràs el Senyor,
el teu Déu, i només a ell donaràs culte» (Lc 4,8), diu Jesús, citant el Deuteronomi (Dt 6,13).
2097. Adorar Déu és reconèixer, amb el respecte més gran i la màx:ima submissió, el «no-res de la criatura», que només existeix per Déu. Adorar Déu és,
l. Cf. Dt 6,4-5.
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com fa Maria en el Magníficat, lloar-lo, enaltir-lo i humiliar-se un mateix, bo i
confessant amb agraïment que ha fet meravelles i que el seu nom és sant1 .
L'adoració del Déu únic allibera l'home de replegar-se en ell mateix i de
l'esclavitud del pecat i de la idolatria del món.
2558

2742

L'oració

2098. Els actes de fe, d 'esperança i de caritat que el primer manament ens
mana, es fan amb l'oració. L'elevació de l'esperit a Déu és una expressió de la
nostra adoració de Déu: pregària de lloança i d'acció de gràcies, d'intercessió i
de súplica. La pregària és una condició indispensable per a poder obeir els
manaments de Déu. «Cal pregar sempre i no defallir» (Lc 18,1).
El sacrifici

613
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2099. És just d'oferir sacrificis a Déu en senyal d 'adoració i de reconeixença,
de súplica i de comunió: «És un veritable sacrifici qualsevol acció que fem per
unir-nos a Déu amb santa comunió i poder ser benaurats» 2 •
2100. Perquè sigui autèntic, el sacrifici exterior ha de ser l'expressió del
sacrifici espiritual: «El sacrifici que ofereixo és un cor penedit...» (Sl 51,19).
Els profetes de l'Antiga Aliança sovint van denunciar els sacrificis fets sense
participació interior o sense el lligam de l'amor al proïsme4. Jesús recorda les
paraules del profeta Osees: «Misericòrdia vull, i no sacrifici» (Mt 9,13; 12,7)5.
L'únic sacrifici perfecte és el que el Crist va oferir a la creu en total ofrena
d'amor al Pare i per la nostra salvació6. Unint-nos al seu sacrifici, podem fer de
la nostra vida un sacrifici a Déu.
Promeses i vots

1237

1064

2101. En moltes ocasions, el cristià és cridat a fer promeses a Déu. El Baptisme i la Confirmació, el Matrimoni i l'Orde n'exigeixen sempre. Per devoció
personal, el cristià també pot prometre a Déu un acte determinat, una pregària, una almoina, un pelegrinatge, etc. La fidelitat a les promeses fetes a Déu és
una manifestació del respecte degut a la Majestat divina i de l'amor a Déu
sempre fidel.
2102. «El vot, és a dir, la promesa deliberada i lliure feta a Déu d'un bé
possible i millor, ha de complir-se per la virtut de la religió» 7. El vot és un acte
l . Cf. Lc 1,46-49. 2. St. Agustí, civ. 10, 6. 3. Cf. Am 5,21-25.
6,6. 6. Cf. He 9,13-14. 7. CIC, can. 1191, § l.

4. Cf. Is 1,10-20.

5. Cf. Os
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de devoció, amb el qual el cristià es consagra ell mateix a Déu o li promet una
obra bona. Amb el compliment dels vots, dóna a Déu allò que li ha promès i
consagrat. Els Actes dels apòstols ens presenten sant Pau delerós de complir
els vots que ha fet 1.
2103. L'Església reconeix un valor exemplar als vots de practicar els consells
evangèlics2 :
S'alegra la Mare Església que al seu si es trobin molts homes i dones que
segueixin més de prop i posin més de manifest l'anorreament del Salvador,
acollint la pobresa amb aquella llibertat dels fills de Déu i renunciant als seus
propis volers. És ben clar que aquests se sotmeten a l'home per amor a Déu en
matèria de perfecció, més enllà, doncs, d'allò a què els pugui obligar el precepte, per tal d'assemblar-se més al Crist obedient'.

1973
914

En alguns casos l'Església, per raons proporcionades, pot dispensar dels vots i
de les promeses4.
El deure social de religió i el dret a la llibertat religiosa

2104. «Tots els homes estan obligats a cercar la veritat i, un cop coneguda, a
acceptar-la i guardar-la, més que més, si es tracta d'allò que fa referència a Déu
i a la seva Església» 5. Aquest deure deriva de «la mateixa naturalesa dels homes» 6. No contradiu gens el «respecte sincer» a les diverses religions que
«porten sovint un raig de la veritat que il·lumina tots els homes>/, ni l'exigència de la caritat que mou els cristians «a actuar amb amor, prudència i paciència envers tots aquells qui viuen en l'error o en la ignorància de la fe» 8 •
2105. El deure de donar a Déu un culte autèntic recau sobre l'home individualment i socialment. Es tracta de la «doctrina catòlica tradicional sobre el
deure moral dels homes i de les societats amb referència a la religió veritable i
a l'única Església deJesucrist» 9• Evangelitzant els homes sense parar, l'Església
treballa perquè puguin «infondre esperit cristià en la mentalitat i els costums,
en les lleis i les estructures de la comunitat on viuen» 10• El deure social dels
cristians és de respectar i desvetllar en cada home l'amor a la veritat i al bé.
Aquest deure els demana de fer conèixer el culte de l'única religió veritable
que subsisteix en l'Església catòlica i apostòlica 11 . Els cristians són cridats a ser
llum del món 12 • L'Església manifesta així la reialesa del Crist sobre tota la
creació i en particular sobre les societats humanes 13 .
2106. «Que ningú no sigui forçat d'anar contra la seva pròpia consciència, en
privat i en públic, sol o associat a d'altres, dintre els límits deguts» 14. Aquest
l. Cf. Ac 18,18; 21,23-24. 2. Cf. CIC, can. 654. 3. LG 42. 4. Cf. CIC, can. 692; 1196-1197. 5.
DH l. 6. DH 2. 7. NA 2. 8. DH 14. 9. DH l. 10. M 13. 11. Cf. DH l. 12. Cf. M
13. 13. Cf. Lleó XIII, enc. «Immortale Dei»; Pius XI, enc. «Quas primas». 14. DH 2.
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dret es fonamenta en la mateixa naturalesa de la persona humana, la dignitat
de la qual fa que s'adhereixi lliurement a la veritat divina que transcendeix
l'ordre temporal. Per això «aquest dret persisteix fins en aquells que no satisfan l'obligació de cercar la veritat i d'adherir-s'hi»1.
2107. «Si per raó de les circumstàncies particulars en què es troben els pobles s'atorga un reconeixement civil especial en l'ordenament jurídic de la societat a una
comunitat religiosa determinada, cal que al mateix temps sigui reconegut i respectat el
dret a la llibertat en matèria religiosa a tots els ciutadans i a totes les comunitats religioses»2.

1740

2108. El dret a la llibertat religiosa no és ni el permís moral d'adherir-se a
l'error3, ni un suposat dret a l'error4, sinó un dret natural de la persona humana a la llibertat civil, és a dir, a la immunitat de coacció exterior, dintre dels
justos límits, en matèria religiosa, enfront del poder polític. Aquest dret natural ha de ser reconegut en l'ordre jurídic de la societat, de tal manera que
constitueixi un dret civil 5.

2244

2109. El dret a la llibertat religiosa no pot ser d'ell mateix ni il·limitat6, ni limitat
solament per un «ordre públic» concebut d'una manera positivista o naturalista7• Els
«justos límits» que li són inherents han de determinar-se, per a cada situació social,
amb la prudència política, segons les exigències del bé comú, ratificades per l'autoritat
civil segons unes «regles jurídiques conformes a l'ordre moral objectiu» 8 •

1906

III. «NO TINGUIS ALTRES DÉUS FORA DE MI»

2110. El primer manament prohibeix honrar altres déus fora de l'únic Senyor que s'ha revelat al seu poble. Proscriu la superstició i la irreligió. La
superstició representa, d'alguna manera, una mena d'excés pervers de religió;
la irreligió és un vici oposat per defecte a la virtut de la religió.
La superstició

2111. La superstició és la desviació del sentiment religiós i de les pràctiques
que imposa. Pot afectar també el culte que donem al Déu veritable, per exemple, quan atribuïm una importància d'alguna manera màgica a certes pràctiques legítimes o necessàries. Reduir l'eficàcia de les pregàries o dels signes
sacramentals únicament a la seva materialitat, prescindint de les disposicions
interiors que demanen, és caure en la superstició 9.
l. DH 2. 2. DH 6. 3. Cf. Lleó XIII, enc. «Libertas praestantissimum». 4. Cf. Pius XII, discurs
del 6 de desembre de 1953. 5. Cf. DH 2. 6. Cf. Pius VI, breu «Quod aliquantum». 7. Cf. Pius
IX, enc. «Quanta cura». 8. DH 7. 9. Cf. Mt 23,16-22.
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La idolatria

2112. El primer manament condemna el politeisme. Exigeix que l'home no
cregui en altres déus fora de D~u, que no veneri altres divinitats que l'Únic.
L'Escriptura recorda constantment aquest rebuig dels «ídols, or i plata, obra
de les mans dels homes », que «tenen boca i no parlen 1 que tenen ulls i no hi
veuen»... Aquests ídols vans fan va: «Seran com ells els qui els fabriquen, i tots
els qui hi tenen confiança» (SI 115,4-5.8)1. Déu, al contrari, és el «Déu vivent»
Qs 3,10; Sl 42,3; etc.), que fa viure i intervé en la història.
2113. La idolatria no es refereix únicament als falsos cultes del paganisme.
És una temptació constant de la fe. Consisteix a divinitzar allò que no és Déu.
Hi ha idolatria quan l'home honora i reverencia una criatura en lloc de Déu,
tant si es tracta de déus com de dimonis (per exemple, el satanisme), de
poder, de plaer, de la raça, dels avantpassats, de l'Estat, del diner, etc. «No
podeu servir Déu i el diner», diu Jesús (Mt 6,24). Molts màrtirs han mort per
no adorar «la Bèstia»2 , fins negant-se a fingir que li donaven culte. La idolatria
rebutja l'única sobirania de Déu; és, doncs, incompatible amb la comunió
divina3•
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2114. La vida humana s'unifica en l'adoració de l'Únic. El manament d'adorar
únicament el Senyor simplifica l'home i el salva d'una dispersió infinita. La
idolatria és una perversió del sentit religiós innat a l'home. L'idòlatra és el qui
«aplica a qualsevol cosa abans que a Déu la indestructible noció de Déu»4.
Endevinació i màgia

2115. Déu pot revelar el futur als seus profetes o a d'altres sants. Però l'actitud cristiana justa consisteix a posar-se amb confiança en les mans de la Providència pel que fa al futur i a abandonar tota curiositat morbosa en aquest
sentit. La imprevisió pot constituir una manca de responsabilitat.
2116. Cal rebutjar totes les formes d'endevinació: pacte amb Satanàs o els
diables, evocació dels morts o d'altres pràctiques que pretenen, erròniament,
«revelar» el futur 5. La consulta dels horòscops, l'astrologia, la quiromància, la
interpretació de presagis, els sortilegis, els fenòmens de visió, el recurs als
mèdiums, encobreixen una voluntat de poder sobre el temps, sobre la història
i finalment sobre els homes, al costat d'un desig de congraciar-se els poders
ocults. Totes aquestes formes d'endevinació van contra l'honor i el respecte,
barrejat d'amorosa temença, que devem només a Déu.
l. Cf. Is 44,9-20;Jr 10,1-16; Dn 14,1-30; Ba 6; Sa 13,1-15, 19.
5,5. 4. Orígenes, Cels. 2, 40. 5. Cf. Dt 18,l0;Jr 29,8.

2. Cf. Ap 13-14.

3. Cf. Ga 5,20; Ef
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2117. Totes les pràctiques de màgia o de bruixeria, amb què es pretén domesticar poders ocults, a fi de posar-los al seu servei i obtenir un poder sobrenatural sobre el proïsme -ni que sigui per guarir-lo d 'alguna malaltia- són
greument contraris a la virtut de la religió. Aquestes pràctiques encara són
més condemnables quan van acompanyades d'una intenció de perjudicar algú
o quan recorren a la intervenció del dimoni. També és reprensible portar
amulets. L'espiritisme sovint va barrejat amb pràctiques d 'endevinació o de
màgia. Per això l'Església avisa els fidels que se'n guardin. El recurs a les .
medicines anomenades tradicionals no legitima ni la invocació dels poders
malignes, ni l'explotació de la credulitat de la gent.
La irreligió

2118. El primer manament de Déu reprova els principals pecats d 'irreligió:
l'acció de temptar Déu, de paraula o d'obra, el sacrilegi i la simonia.
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2119. L'acció de temptar Déu consisteix a voler posar a prova, amb paraules
o accions, la seva bondat i la seva omnipotència. Així Satanàs volia obtenir de
Jesús que es tirés daltabaix del temple i d'aquesta manera obligués Déu a
actuar1. Jesús va oposar-li la paraula de Déu: «No temptaràs el Senyor, el teu
Déu» (Dt 6,16). El desafiament que inclou aquesta acció de temptar Déu fereix
el respecte i la confiança que hem de tenir envers el nostre Creador i Senyor.
Suposa també que dubtem del seu amor, de la seva providència i del seu ·
poder2 •
2120. El sacrilegi és profanar o tractar indignament els sagraments i les altres
accions litúrgiques, així com les persones, les coses i els llocs consagrats a
Déu. El sacrilegi és un pecat greu, sobretot quan es comet contra l'Eucaristia,
puix que, en aquest sagrament, se'ns hi fa substancialment present el Cos'
mateix del Crist3.
2121. La simonia4 es defineix com la compra o la venda de realitats espiri-

1578

tuals. A Simó el Mag, quan volia comprar el poder espiritual que veia en l'obra
dels apòstols, Pere li va dir: «Que el teu diner se'n vagi amb tu a la perdició,
per haver-te cregut que el do de Déu es pot adquirir amb diners» (Ac 8,20).
Així s'avenia amb l'ensenyament de Jesús: «Gratuïtament ho heu rebut, doneuho gratuïtament» (Mt 10,8)5. És impossible d'apropiar-se dels béns espirituals i
considerar-se'n amo o propietari, ja que tenen la font en Déu. Només gratuïtament els podem rebre d'ell.
l. Cf. Lc 4,9. 2. Cf. lC 10,9; Ex 17,2-7; Sl 95,9.
5. Cf. ja Is 55,1.

3. Cf. CIC, can. 1367; 1376.

4. Cf. Ac 8,9-24.
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2122. «Llevat de les ofrenes determinades per l'autoritat competent, el ministre no
ha de demanar res per l'administració dels sagraments, vigilant sempre que els pobres
no quedin privats de l'ajut dels sagraments per raó de llur pobresa» 1. L'autoritat competent fixa aquestes «ofrenes» en virtut del principi segons el qual el poble cristià ha
de contribuir al manteniment dels ministres de l'Església: «L'obrer prou es mereix el
seu manteniment» (Mt 10,10)2.
L'ateisme

2123. «Molts dels nostres contemporanis no copsen de cap manera o fins

29

refusen explícitament aquesta unió íntima i vital amb Déu, talment que l'ateisme s'ha de considerar entre les més greus realitats d'aquest temps» 3.
2124. El nom d'ateisme s'aplica a fenòmens molt diversos. Una de les seves
formes freqüents és el materialisme pràctic que limita les seves necessitats i
ambicions a l'espai i al temps. L'humanisme ateu considera falsament que
l'home «és fi de si mateix, únic artífex i demiürg de la seva pròpia història»4 .
Una altra forma de l'ateisme contemporani espera l'alliberament de l'home
d'un alliberament econòmic i social, al qual <<la religió, per la seva naturalesa,
s'oposaria, ja que, orientant l'esperança humana vers una vida futura enganyosa, l'aparta de l'edificació de la ciutat terrenal»5.
2125. En tant que rebutja o nega l'existència de Déu, l'ateisme és un pecat
contra la virtut de la religió 6. La imputabilitat d'aquesta falta pot ser molt disminuïda per raó de les intencions i de les circumstàncies. En la gènesi i la difusió
de l'ateisme, «els creients hi poden tenir una bona participació, en tant que,
per una negligent educació de la fe, o per una exposició fal·laç de la doctrina,
o fins també pels defectes de la seva vida religiosa, moral i social, cal dir que
més aviat velen que no pas revelen el rostre autèntic de Déu i de la religió» 7 .
2126. Sovint l'ateisme es basa en una concepció falsa de l'autonomia humana, empesa fins a la negació de tota dependència respecte de Déu 8 . I, tanmateix, «el reconeixement de Déu no s'oposa de cap manera a la dignitat de
l'home, ja que aquesta dignitat es fonamenta i es perfecciona en el mateix
Déu»9 . «L'Església sap perfectament que el seu missatge concorda amb els
desigs més secrets del cor de l'home»10 .
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L'agnosticisme

2127. L'agnosticisme presenta moltes formes. En certs casos, l'agnòstic no
vol negar Déu; al contrari, postula l'existència d'un ésser transcendent que no
podria revelar-se i del qual ningú no podria dir res. En d'altres casos, l'agnòsl. CIC, can. 848. 2. Cf. Lc 10,7; lC 9,5-18; lTm 5,17-18. 3. GS 19, § l. 4. GS 20, § l . 5. GS
20, § 2. 6. Cf. Rm 1,18. 7. GS 19, § 3. 8. Cf. GS 20, § l. 9. GS 21 , § 3. 10. GS 21 , § 7.
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tic no es pronuncia sobre l'existència de Déu; declara que és igualment impossible d'afirmar-la o de negar-la.
l 036

1159-1162

300
2500

2128. De vegades, l'agnosticisme pot contenir una certa recerca de Déu, però també pot representar igualment un indiferentisme, una fugida davant la
qüestió última de l'existència, i una peresa de la consciència moral. L'agnosticisme equival massa sovint a un ateisme pràctic.

IV. «NO ET FACIS CAP ESCULTURA.. .»

2129. El manament diví comporta la prohibició de tota representació de
Déu per la mà de l'home. El Deuteronomi explica: «El dia que el Senyor us va
parlar a l'Horeb, enmig del foc, no veiéreu cap imatge. No us pervertiu, doncs;
no us feu cap escultura, ídol o imatge d'home o de dona» (Dt 4,15-16). Va ser
Déu absolutament transcendent el qui va revelar-se a Israel. «Ell ho és tot»,
però, al mateix temps, «és superior a totes les seves obres» (Ecli 43,27-28). «És
la font de totes les coses belles creades» (Sa 13,3).
2130. Però, des de l'Antic Testament, Déu ha ordenat o ha permès la institució d'imatges que poden conduir simbòlicament a la salvació per mitjà del
Verb encarnat. Per exemple: la serp de bronze 1 , l'arca de l'aliança i els querubins2.

476

2131. Basant-se en el misteri del Verb encarnat, el setè Concili ecumènic
(Nicea, any 787), va justificar contra els iconoclastes el culte de les imatges o
icones: les del Crist, però també les de la Mare de Déu, dels àngels i de tots els
sants. El Fill de Déu, encarnant-se, va inaugurar una nova «economia» de les
imatges.
2132. El culte cristià de les imatges no és contrari al primer manament que
prohibeix els ídols. En efecte, «l'honor que tributem a una imatge es refereix
al model original>), i «el qui venera una imatge, venera la persona que representa» 4. L'honor que donem a la sagrades imatges és una «veneració respectuosa», no una adoració, que només escau a Déu:
El culte de la religió no s'adreça a les imatges per elles mateixes, com a realitats, sinó que les mira sota el seu aspecte propi d'imatges que ens porten al

Déu encarnat. El moviment que es dirigeix a la imatge com a tal, no s'hi atura,
ans arriba a la realitat representada per la imatge5.
l. Cf. Nm 21 , 4-9; Sv 16,5-14;Jn 3,14-15. 2. Cf. Ex 25 ,10-22; lRe 6,23-28; 7,23-26. 3. St. Basili,
Spir. 18, 45. 4. Ce. Nicea II: DS 601; cf. Ce. Trento: DS 1821-1825 5. St. Tomàs d 'Aquino, s. th.
2-2, 81, 3, ad 3.
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EN RESUM

2133. «Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota la teva
ànima i amb totes les forces» (Dt 6,5).
21 34. El primer manament crida l'home a creure en Déu, a esperar en ell i a
estimar-lo sobre totes les coses.
2135. «Adoraràs el Senyor, el teu Déu» (Mt 4,10). Adorar Déu, pregar-li,
oferir-li el culte que se li deu, complir les promeses i els vots que se li
fan, són actes de la virtut de la religió que depenen de l'obediència al
primer manament.

21 36. El deure de donar a Déu un culte autèntic pertany a l'home individualment i socialment.
2137. L'home «ha de poder professar lliurement la religió en privat i en
públic»1.
2138. La superstició és una desviació del culte que devem al Déu veritable.
Es manifesta en la idolatria, i també en les diverses f armes d 'endevinació i de màgia.
2139 . L'acció de temptar Déu, amb paraules o actes, el sacrilegi i la simonia
són pecats d'irreligió prohibits pel primer manament.
2140 . En tant que rebutja o nega l'existència de Déu, l'ateisme és un pecat

contra el primer manament.
2141. El culte de les sagrades imatges es basa en el misteri de l'Encarnació

del Verb de Déu. No és contrari al primer manament.
ARTICLE 2

El segon manament

No juris en nom del Senyor, el teu Déu, en fals (Ex 20,7; Dt 5,11).
Heu sentit que es va dir als antics: «No perjuraràs» . ( ... ) Doncs jo us dic que no
jureu de cap manera (Mt 5,33-34).
I. EL NOM DEL SENYOR ÉS SANT

2142. El segon manament mana respectar el nom del Senyor. Depèn, com el
primer manament, de la virtut de la religió i regula més particularment l'ús de
la paraula en les coses santes.
l. DH 15.

2807-2815
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2143. Entre totes les paraules de la Revelació, n'hi ha una d'especial que és la
revelació del seu nom. Déu confia el seu nom als qui creuen en ell; se'ls revela
en el seu misteri personal. El do del nom pertany a l'ordre de la confidència i
de la intimitat. «El nom del Senyor és sant». Per això l'home no en pot abusar.
L'ha de guardar en la memòria amb un silenci d'adoració amorosa1 . No l'ha de
fer intervenir en la seva parla, si no és per beneir-lo, lloar-lo i glorificar-la2.
2144. La deferència envers el seu nom expressa la que és deguda al misteri
de Déu mateix i a tota la realitat sagrada que el seu nom evoca. El sentit del
sagrat depèn de la virtut de la religió:
Els sentiments de temor i de respecte al sagrat, són sentiments cristians o no?
Ningú no en pot dubtar raonablement. Són els sentiments que tindríem, i en
grau intens, si tinguéssim la visió del Déu sobirà. Són els sentiments que tindríem si «realitzàvem» la seva presència. En la mesura que el creiem present,
els hem de tenir. No tenir-los és no «verificar», no creure que és present3.

2472
427

2145. El fidel ha de donar testimoni del nom de Senyor, confessant la seva fe
sense cedir a la por4. L'acte de la predicació i l'acte de la catequesi han d'estar
penetrats d'adoració i de respecte envers el nom de nostre Senyor Jesucrist.
2146. El segon manament prohibeix l'abús del nom de Déu, és a dir, tot ús
inconvenient del nom de Déu, de Jesucrist, de la Mare de Déu i dels sants:

2101

2147. Les promeses fetes a d'altres en nom de Déu empenyoren l'honor, la
fidelitat, la veracitat i l'autoritat divines. Cal respectar-les en justícia. Ser-hi
infidels és abusar del nom de Déu i, d'alguna manera, fer de Déu un mentider5.
2148. La blasfèmia s'oposa directament al segon manament. Consisteix a dir .
contra Déu -interiorment o exteriorment- paraules d'odi, de retret, de desafiament, o a dir mal de Déu, a parlar-ne sense respecte i a abusar del nom de
Déu. Santjaume reprova «els qui blasfemen el bell nom que ha estat invocat
damunt d'ells» Qm 2,7). La prohibició de la blasfèmia s'estén a les paraules
contra l'Església del Crist, els sants i les coses sagrades. També és blasfematori
recórrer al nom de Déu per cobrir pràctiques criminals, reduir pobles a l'esclavitud, torturar o matar. L'abús del nom de Déu per cometre un crim provoca el rebuig de la religió.

1756

La blasfèmia és contrària al respecte degut a Déu i al seu sant nom. És d'ella
mateixa un pecat greu 6.
l. Cf. Za 2,17. 2. Cf. SI 29,2; 96,2; 113,1-2.
5. Cf. l]n 1,10. 6. Cf. CIC, can. 1369.

3. Newman, par. 5, 2.

4. Cf. Mt 10,32; lTm 6,12.
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2149. Els renecs, que fan intervenir el nom de Déu sense intenció de blasfèmia, són una manca de respecte envers el Senyor. El segon manament també
prohibeix l'ús màgic del nom diví.
El nom de Déu és gran, quan es pronuncia amb el respecte degut a la seva
grandesa i a la seva majestat. El nom de Déu és sant, quan es diu amb venera·
ció i amb temor d'ofendre'l 1.
11. EL NOM DEL SENYOR PRONUNCIAT EN FALS

2150. El segon manament prohibeix jurar en fals . Jurar és posar Déu per
testimoni d'allò que afirmem. És invocar la veracitat divina com a penyora de
la seva pròpia veracitat. El jurament empenyora el nom del Senyor: «Reverencia el Senyor, el teu Déu, i dóna-li culte, i jura pel seu nom» (Dt 6,13).
2151. La reprovació del jurament fals és un deure envers Déu. Com a Creador i Senyor, Déu és la regla de tota veritat. La paraula humana o és conforme
o és oposada a Déu, que és la mateixa Veritat. Quan és verídic i legítim, el
jurament il·lumina la relació de la paraula humana amb la veritat de Déu. El
jurament fals crida Déu a ser el testimoni d 'una mentida.
2152. És perjur el qui, sota jurament, fa una promesa que no té intenció de
complir, o el qui, després d'haver promès sota jurament, no manté la paraula
donada. El perjuri és una gran manca de respecte contra el Senyor de tota
paraula. Obligar-se amb jurament a fer una obra dolenta és contrari a la santedat del nom diví.

215
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2153. Jesús va exposar el segon manament en el Sermó de la Muntanya:

«Heu sentit que es va dir als antics: «No perjuraràs, sinó que compliràs amb el
Senyor els teus juraments» . Doncs jo us dic que no jureu de cap manera( ... ).
Que el vostre llenguatge sigui sí, quan és sí; no, quan és no. El que es diu de
més, ve del Maligne» (Mt 5,33-34.37)2. Jesús ensenya que tot jurament suposa
una referència a Déu i que la presència de Déu i de la seva veritat ha de ser
honorada en tota paraula. La discreció del recurs a Déu en el llenguatge va
unida amb l'atenció respectuosa a la seva presència, testimoniada o befada en
cadascuna de les nostres afirmacions.
2154. Seguint l'ensenyament de sant Pau 3 , la Tradició de l'Església ha entès
que la paraula de Jesús no s'oposa al jurament que es fa per una causa greu i
justa (per exemple, davant el tribunal). «El jurament, és a dir, la invocació del
nom de Déu com a testimoni de la veritat, només pot prestar-se amb veritat,
amb judici i amb justícia» 4.
l. St. Agustí, serm. Dom. 2, 45, 19.
§ l.

2. Cf.Jm 5,12.

3. Cf. 2Co 1,23; Ga 1,20.

4. CIC, can. 1199,

2466

Tercera part

456

1903

2155. La santedat del nom diví exigeix que hom no hi recorri per qualsevol
fotesa, i de no prestar jurament en circumstàncies susceptibles d'ésser interpretades com una aprovació al poder que l'exigeix injustament. Quan el jurament és imposat per autoritats civils il·legítimes, es pot refusar en consciència.
És obligat de refusar-lo quan l'autoritat l'exigeix amb fins contraris a la dignitat
de les persones o a la comunió de l'Església.
III. EL NOM CRISTIÀ

232

1267

1235

1668

2156. El sagrament del Baptisme és donat «en nom del Pare i del Fill i de
l'Esperit Sant» (Mt 28,19). En el Baptisme, el nom del Senyor santifica l'home, i
el cristià rep el seu nom dintre l'Església. Aquest nom pot ser d'un sant, és a
dir, d'un deixeble que ha viscut una vida de fidelitat exemplar al seu Senyor.
El patronatge del sant ofereix un model de caritat i assegura la seva intercessió. El «nom de Baptisme» també pot expressar un misteri cristià o una virtut
cristiana. «Els pares, els padrins i el rector han de procurar que no sigui imposat un nom aliè al sentit cristià» 1 .
2157. El cristià comença el dia, la pregària i les activitats amb el senyal de la
creu, «en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén». El batejat dedica la
jornada a la glòria de Déu i demana la gràcia del Salvador que li permet
d'obrar en l'Esperit Sant com a fill del Pare. El senyal de la Creu ens enforteix
en les temptacions i en les dificultats.
2158. Déu crida cadascun pel seu nom 2 . El nom de tota persona és sagrat. El
nom és la imatge de la persona. Reclama respecte, en senyal de la dignitat del
qui el porta.
2159. El nom rebut és un nom d'eternitat. En el Regne, el caràcter misteriós i
únic de cada persona marcada amb el nom de Déu resplendirà a plena llum.
«Al qui surti vencedor li donaré ( ... ) una pedreta blanca, i, escrit sobre la ·
pedreta, un nom nou que ningú no sap, fora del qui el rep» (Ap 2,17). «Vaig
veure encara l'Anyell que estava sobre la muntanya de Sió, i amb ell cent
quaranta-quatre mil, que porten escrit al front el nom d'ell i el nom del seu
Pare» (Ap 14,1).
EN RESUM

2160. «Que n'és de gloriós, Senyor, sobirà nostre, el vostre nom arreu de la
terra!» (Sl 8,2).
2161. El segon manament ens obliga a respectar el nom del Senyor. El nom
del Seny or és sant.
l. CIC, can. 855.

2. Cf. Is 43,l ;Jn 10,3.
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2162. El segon manament prohibeix qualsevol ús inconvenient del nom de
Déu. La blasfèmia consisteix a dir el nom de Déu, de Jesucrist, de la
Mare de Déu i dels sants d'una manera injuriosa.
2163. Jurar en fals és posar Déu per testimoni d'una mentida. El perjuri és
una falta greu contra el Senyor, sempre fidel a les seves promeses.
2164. «No jurar ni pel Creador ni per la criatura, si no és amb veritat, necessitat i reverència» 1 .
2165. En el Baptisme, el cristià rep el seu nom dintre l'Església. Els pares, els
padrins i el rector vetllaran perquè el nom imposat sigui cristià. El
patronatge d'un sant ofereix un model de caritat i assegura la seva
pregària.
2166. El cristià comença les seves pregàries i les seves activitats amb el senyal
de la Creu «en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén».
2167. Déu crida cada cadascú pel seu nom 2 .
ARTICLE 3

El tercer manament

Recorda't de santificar el dissabte. Treballa durant sis dies i ocupa't en les teves
feines, però el dia setè és dia de repòs, dedica't al Senyor, el teu Déu. No
t'ocupis en cap treball (Ex 20,8-10)3.
El dissabte ha estat fet per a l'home, i no pas l'home per al dissabte. Per això el
Fill de l'home és Senyor també del dissabte (Me 2,27-28).
I. EL DIA DEL SÀBAT

346-348

2168. El tercer manament del Decàleg recorda la santedat del dissabte: «El
setè dia és un sàbat, un repòs absolut consagrat al Senyor» (Ex 31, 15).
2169. Amb aquest motiu, l'Escriptura fa memòria de la creació.- «Perquè el
Senyor va fer en sis dies el cel, la terra, el mar i tot allò que es mou en aquests
llocs, però reposà el dia setè. Per això el Senyor beneí el dissabte i el féu
sagrat» (Ex 20,11).
2170. L'Escriptura revela també amb el dia del Senyor un memorial de l'alliberament d'Israel de l'esclavitud d'Egipte: «Recorda't que eres esclau al país
d'Egipte i que el Senyor, el teu Déu, te'n va fer sortir amb mà forta i amb braç
poderós. Per això el Senyor, el teu Déu, t'ordenà de celebrar el dissabte» (Dt
5,15).
l. St. Ignasi, ex. esp. 38.

2. Cf. Is 43,1.

3. Cf. Dt 5,12-15.
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2171. Déu va confiar a Israel el dissabte perquè el guardés com a signe
d'aliança irrompible 1 . El Senyor reservà santament el dissabte per a la lloança
de Déu, de la seva obra de la creació i de les seves accions salvífiques a favor
d'Israel.
2184

582

2172. L'activitat de Déu és el model de l'activitat humana. Si Déu va «prendre
alè » el setè dia (Ex 31,17), també l'home ha de «fer festa» i deixar que els
altres, sobretot els pobres, «prenguin alè » (Ex 23,12). El dissabte fa parar els
treballs diaris i permet un respir. És un dia de protesta contra les servituds del
treball i el culte a la riquesa 2 .
2173. L'Evangeli relata molts incidents en què Jesús és acusat de violar la llei
del dissabte. Però Jesús mai no va profanar la santedat d'aquest dia3. Amb
autoritat, en dóna la interpretació autèntica: «El dissabte ha estat fet per a
l'home, i no pas l'home per al dissabte» (Me 2,27). Amb compassió, el Crist
s'autoritza de fer el bé en dissabte, més que no pas el mal, de salvar una vida,
més que no pas de perdre-la (cf. Me 3,4). El dissabte és el dia del Senyor de les
misericòrdies i de l'honor de Déu 4. «El Fill de l'home és Senyor també del
dissabte» (Me 2,28).
II. EL DIA DEL SENYOR

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo (Sl
118,24).

El dia de la Resurrecció: la nova creació

638
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2174. Jesús va ressuscitar d'entre els morts «el primer dia de la setmana» (Mt
28,1; Me 16,2; Lc 24,l;Jo 20,1). Com a «primer dia», el dia de la resurrecció del
Crist recorda la primera creació. Com a «vuitè dia» que ve després del dissabte 5 , significa la nova creació inaugurada amb la resurrecció del Crist. Per als
cristians ha arribat a ser el primer de tots els dies, la primera de totes les
festes, el dia del Senyor (He kyriakè hèmera, dies dominica), «el diumenge»:
Ens reunim tots els «dies del sol», perquè és el primer dia [després del sàbat
jueu, però també el primer dia], aquell en què Déu, traient la matèria de les
tenebres va crear el món, i aquell mateix dia en què Jesucrist, el nostre Salvador va ressuscitar d'entre els morts6.
El diumenge -acompliment del sàbat

l 166

2175. El diumenge es distingeix expressament del dissabte i el succeeix cronològicament cada setmana. Entre els cristians, el substitueix pel que fa a la
l. Cf. Ex 31 ,16. 2. Cf. Ne 13,15-22; 2Pe 36,21. 3. Cf. Me 1,21 ; Jn 9,16.
5. Cf. Me 16,1; Mt 28,1. 6. St.Justí, apol. l , 67.

4. Cf. Mt 12,5; Jn 7,23.
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prescripció cerimonial. Amb la Pasqua del Crist, completa la veritat espiritual
del sàbat jueu i anuncia el repòs etern de l'home en Déu. Car el culte de la llei
preparava el misteri del Crist, i allò que s 'hi practicava figurava realitats referents al Crist: 1 :
Els qui vivien segons l'antic ordre de coses han vingut a la nova esperança, i ja
no observen més el dissabte, sinó el dia del Senyor, en el qual la nosu-a vida és
beneïda per ell i per la seva mort2 .

2176. La celebració del diumenge observa la prescripció moral naturalment
inscrita al cor de l'home de «donar a Déu un culte exterior, visible i públic
sota el signe de la seva benvolença universal envers els homes» 3 . El culte
dominical acompleix el precepte moral de l'Antiga Aliança, i en continua el
ritme i l'esperit quan celebra cada setmana el Creador i el Redemptor del seu
poble.
L'Eucaristia dominical

2177. La celebració dominical del dia i de l'Eucaristia del Senyor és al cor de
la vida de l'Església. «El diumenge, en què se celebra el misteri pasqual, per
tradició apostòlica, ha de ser observat en tota l'Església com a festa primordial
de precepte» 4 .

1167

«També han de ser observats els dies de Nadal de nostre Senyor Jesucrist,
Epifania, Ascensió, santíssim Cos i Sang del Crist, santa Maria Mare de Déu i la
seva Immaculada Concepció i Assumpció, sant Josep i sants apòstols Pere i Pau,
i Tots Sants» 5•

2043

2178. Aquesta pràctica de l'assemblea cristiana data del començament de
l'edat apostòlica6. La Carta als Hebreus recorda: «No abandoneu les vostres
reunions, com és costum d'alguns, ans encoratgeu-vos mútuament» (He
10,25).

1343

La tradició guarda el record d'una exhortació sempre actual: «Venir aviat a

l'Església, acostar-se al Senyor i confessar els pecats, penedir-se en la pregària
( ... ).Assistira la sama i divina litúrgia, acabar la pregària i no marxar de seguida abans del comiat( ... ). N'hem parlat sovint: Se us ha donat aquest dia perquè
pregueu i reposeu. És el dia que el Senyor ha fet. Alegrem-nos-en i celebremlo» 7.

2179. «La parròquia és una determinada comunitat de fidels constituïda d'una manera estable en l'Església particular, la cura pastoral de la qual, sota
l'autoritat del bisbe diocesà, és encomanada a un rector, com el seu pastor
l. Cf. lC 10,11. 2. St. Ignasi d 'Antioquia, magn. 9, l. 3. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 2-2, 122, 4.
4. CIC, can. 1246, § l. 5. CIC, can. 1246, § l. 6. Cf. Ac 2,42-46; lC 11,17. 7. Autor anònim,
serm. dom.
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propi »1. És el lloc on tots els fidels poden reunir-se per a la celebració dominical de l'Eucaristia. La parròquia inicia el poble cristià en l'expressió ordinària
de la vida litúrgica, el congrega per a aquesta celebració; li ensenya la doctrina
salvadora del Crist; practica la caritat del Senyor amb obres bones i fraternals:
No pots pas pregar a casa teva com a l'Església, on són molts els reunits, on
s'aixeca un dam a Déu com sortint d'un sol cor. Hi ha allí quelcom més, la
unió dels esperits, la concòrdia de les ànimes, el llaç de la caritat, les pregàries
dels sacerdots 2.
L'obligació del diumenge

2042
1389

2180. El manament de l'Església determina i precisa la llei del Senyor: «El
diumenge i els altres dies festius de precepte els fidels tenen l'obligació de
participar a la miss_a»3. «Satisfà el precepte de participar a la missa el qui hi
assisteix en qualsevol lloc que se celebri en un ritu catòlic, tant el dia de festa
mateix com el vespre del dia anterior» 4.
2181. L'Eucaristia del diumenge fonamenta i confirma tota la pràctica cristiana. Per això els fidels tenen l'obligació de participar a l'Eucaristia els dies de
precepte, excepte que n'estiguin excusats per una raó greu (per exemple, una
malaltia, la cura dels nadons) o els n'hagi dispensat el pastor propi 5. Els qui
deliberadament no compleL"'Cen aquesta obligació cometen un pecat greu.

815

2182. La participació a la celebració comuna de l'Eucaristia dominical és un
testimoniatge de pertinença i de fidelitat al Crist i a la seva Església. Amb això
els fidels donen testimoni de la seva comunió en la fe i en la caritat. Testifiquen junts la santedat de Déu i la seva esperança de Salvació. Es conforten
mútuament sota el guiatge de l'Esperit.
2183. «Si per manca de ministre sagrat o una altra causa greu resulta impossible la
participació en la celebració eucarística, és molt recomanable que els fidels prenguin
part en una litúrgia de la Paraula, a l'església parroquial o en un altre lloc sagrat,
celebrada segons les prescripcions del bisbe diocesà, o dediquin un temps a l'oració
personalment o en família, o, si és oportú, en grups de famílies» 6 .
Dia de gràcia i de descans laboral

2172

2184. Així com Déu «acabà la seva obra el dia setè i, en aquest dia setè,
reposà de tota l'obra que havia fet» ( Gn 2,2), també la vida humana té el ritme del
l. CIC, can. 515, § l. 2. St. Joan Crisòstom, incomprehens. 3, 6.
can. 1248, § l. 5. Cf. CIC, can. 1245. 6. CIC, can. 1248, § 2.

3. CIC, can. 1247.

4. CIC,
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treball i el descans. La institució del Dia del Senyor contribueix a fer que
tothom tingui un temps de repòs i de lleure suficient que permeti de cultivar
la vida familiar, cultural, social i religiosa 1 .
2185. Durant el diumenge i els altres dies de festa de precepte, els fidels
s'abstindran de lliurar-se als treballs o a les activitats que impedeixen el culte
de Déu, l'alegria pròpia del dia del Senyor, la pràctica d'obres de misericòrdia
i l'esbarjo convenient de l'esperit i del cos2 • Les necessitats familiars o una
gran utilitat social són excuses legítimes del precepte del descans dominical.
Els fidels vetllaran perquè les excuses legítimes no introdueixin habituds perjudicials a la religió, a la vida de la família i a la salut.

2428

L'amor a la veritat cerca el sant repòs, la necessitat de l 'amor acull el treball
just3.

2186. Que els cristians que disposen de lleure i de repòs-es recordin dels
seus germans que tenen les mateixes necessitats i els mateixos drets i no
poden descansar a causa de la pobresa i la misèria. La pietat cristiana ha consagrat tradicionalment el diumenge a les bones obres, als humils serveis dels
malalts, dels impedits i dels vells. També els cristians santificaran el diumenge
dedicant a les seves famílies i amistats el temps i les atencions que és difícil
oferir-los els altres dies de la setmana. El diumenge és un temps de reflexió,
de silenci, de cultura i de meditació que afavoreix el creixement de la vida
interior i cristiana.

2187. La santificació dels diumenges i dies de festa demana un esforç comú. Cada
cristià ha de mirar de no imposar sense necessitat a un altre, allò que li impediria de
guardar el dia del Senyor. Quan els costums (esports, restaurants, etc.) i les obligacions
socials (serveis públics, etc.) imposen a alguns el treball dominical, cadascun té la
responsabilitat de reservar-se un temps suficient de lleure. Els fidels vetllaran, amb
temprança i caritat, per evitar els excessos i les violències originats, de vegades, per les
diversions multitudinàries. Malgrat les pressions econòmiques, els poders públics vetllaran per assegurar als ciutadans un temps destinat al repòs i al culte diví. Els amos
tenen una responsabilitat semblant amb referència als seus empleats.
2188. Dintre el respecte a la llibertat religiosa i al bé comú, els cristians
tenen el deure de procurar que els diumenges i festes de guardar de l'Església
siguin reconeguts com a dies de festa legals. Han de donar a tothom un exemple públic de pregària, de respecte i d'alegria i defensar les seves tradicions
com una contribució preciosa a la vida espiritual de la societat humana. Si la
legislació del país o d'altres raons obliguen a treballar el diumenge, caldrà,
almenys, que aquest dia sigui viscut com el dia del nostre alliberament que
l. Cf. GS 67, § 3.

2. Cf. CIC, can. 1247.

3. St. Agustí, civ. 19, 19.
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ens fa participar a «l'aplec festiu», a «l'assemblea de les primícies inscrites al
cel» (He 12,22-23).
EN RESUM

2189. «Mira de santificar el dissabte » (Dt 5 )12). «El setè dia és d 'un repòs
absolut consagrat al Senyor» (Ex 31)15).
2190. El dissabte, que representava l'acabament de la primera creació) és

substituït pel diumenge, que recorda la creació nova, inaugurada
amb la Resurrecció del Crist.
2191. L'Església celebra el dia de la resurrecció del Crist) el vuitè dia) anome-

nat ben justament el dia del Senyor o diumenge 1 •
2192. «El diumenge (..) ha de ser observat en tota l'Església com a festa

primordial de precepte»2 . «El diumenge i els altres dies/estius de precepte els fidels tenen l'obligació de participar a la missa »3.
2193. El diumenge i els altres dies festius de precepte «els fidels s'han d'abste-

nir d'aquells treballs i activitats que impedeixen de retre culte a Déu,
fruir de l'alegria pròpia del dia del Senyor o del degut descans de
l'esperit i del cos»4.
2194. La institució del diumenge contribueix a fer que tothom frueixi «del

repòs i del lleure suficients per a cultivar la vida Jamiliar) cultural,
social i religiosa »5.
2195. Cada cristià ha d'evitar d'imposar als altres, sense necessitat, allò que

li impediria de guardar el dia del Senyor.
CAPÍTOL SEGON

«Estimaras el teu proïsme com a tu mateix»
Jesús va dir als seus deixebles: «Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he
estimat» On 13,34).

2196. A la pregunta sobre quin és el primer dels manaments, Jesús respon:

«El primer és: «Escolta Israel: el Senyor, Déu nostre, és l'únic Senyor; i estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima, amb tot el
teu esperit i amb tota la teva força ». El segon és aquest: «Estimaràs el teu
proïsme» com a tu mateix. Més gran que aquests no hi ha cap altre manament» (Me 12,29-31).
l. Cf. SC 106.

2. CIC, can. 1246, § l .

3. CIC, can. 1247.

4. CIC, can. 1247.

S. GS 67, § 3.
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L'apòstol sant Pau ho recorda: «Qui estima el proïsme ha complert tota la llei.
Perquè allò de no adulteraràs, no mataràs, no robaràs, no cobejaràs, i qualsevol altre manament, tots es resumeixen en aquesta sentència: Estimaràs el
teu proïsme com a tu mateix. La caritat mai no fa mal al proïsme. La caritat,
doncs, conté la llei en tota la seva plenitud» (Rm 13,8-10).

2822

ARTICLE 4 El quart manament
Honra pare i mare, perquè tinguis llarga vida al país que el Senyor, el teu Déu,
et donarà (Ex 20,12).
Els era obedient (Lc 2,51).
Jesús mateix, el Senyor, va recordar la força d'aquest «manament de Déu» (Me
7,8-13). L'Apòstol ensenya: «Fills, obeïu els vostres pares en el Senyor; és just
que ho feu així. Honra el teu pare i la teva mare; és el primer manament que
comporta una promesa: perquè tot et vagi bé i tinguis llarga vida a la terra»
(Ef 6,1-3)1.

2197. El quart manament obre la segona taula. Indica l'ordre de la caritat.
Déu ha volgut que, després d'ell, honréssim els nostres pares als quals devem
la vida i que ens han transmès el coneixement de Déu. Tenim obligació d'honrar i respectar tots aquells a qui Déu ha donat la seva autoritat pel nostre bé.

1897

2198. Aquest precepte s'expressa amb la forma positiva d'uns deures que cal
complir. Anuncia els manaments següents que es refereixen a aspectes particulars de la vida, el matrimoni, els béns terrenals, la paraula. És un dels fonaments de la doctrina social de l'Església.

2419

2199. El quart manament s'adreça expressament als fills en les seves relacions amb el pare i la mare, perquè aquesta és la relació més universal. Afecta
igualment les relacions de parentiu amb els membres del grup familiar. Demana que es doni honor, afecte i reconeixença als avis i als avantpassats. També s'estén als deures dels alumnes amb els seus mestres, dels empleats amb
els amos, dels subordinats amb els seus superiors, dels ciutadans amb la pàtria
i d'aquells que l'administren o governen.
Aquest manament comporta i sobreentén els deures dels pares, dels tutors,
dels mestres, dels superiors, dels magistrats, dels governants i de tots els qui
exerceixen una autoritat sobre la comunitat o les persones.
2200. L'observança del quart manament comporta la seva recompensa:

«Honra pare i mare, perquè tinguis llarga vida a la terra que el Senyor, el teu
l. Cf. Dt 5,16.
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Déu, et donarà» (Ex 20,12; Dt 5,16). L'obediència a aquest manament comporta, juntament amb els fruits espirituals, els fruits temporals de pau i de prosperitat. Al contrari, la seva desobediència ocasiona grans mals a les comunitats i a
les persones.
I. LA FAMÍLIA EN EL PLA DE DÉU

Naturalesa de la família

1625

1882

369

1655-1658

533

1702

2201. La comunitat conjugal s'estableix sobre el consentiment dels esposos.
El matrimoni i la família s'ordenen al bé dels esposos i a la procreació i educació dels fills. L'amor dels esposos i la generació dels fills estableixen entre els
membres d'una mateixa família relacions personals i responsabilitats primordials.
2202. Un home i una dona units en matrimoni formen, amb els seus fills ,
una família. Aquesta disposició és anterior a tot reconeixement per part de
l'autoritat pública: s'imposa per ella mateixa. Es considera com la referència
normal, en funció de la qual cal apreciar les diverses formes de parentiu.
2203. Creant l'home i la dona, Déu va instituir la família humana i la va dotar
de la seva constitució fonamental. La formen persones iguals en dignitat. Pel
bé comú dels seus membres i de la societat, la família implica una diversitat de
responsabilitats, de drets i de deures.
La família cristiana

2204. «La família cristiana ve a ser una revelació i una realització específica
de la comunitat eclesial; raó per la qual( ... ) cal designar-la com una església
domèstica» 1• És una comunitat de fe, d'esperança i de caritat; té una importància singular dintre l'Església, tal com veiem en el Nou Testament2 .
2205. La família cristiana és una comunió de persones, reflecteix una imatge
de la comunió del Pare i del Fill en l'Esperit Sant. La seva activitat procreativa i
educativa és el reflex de l'obra creadora del Pare. És cridada a participar en la
pregària i el sacrifici del Crist. L'oració diària i la lectura de la Paraula de Déu
l'enforteix en la caritat. La família cristiana és evangelitzadora i missionera.
2206. Les relacions dintre la família inclouen una afinitat de sentiments, d'afeccions i d'interessos, que ve sobretot del respecte mutu de les persones. La
família és una comunitat privilegiada, cridada a «una deliberació comuna dels
esposos, a una col·laboració contínua dels pares en l'educació dels fills» 3.
l. FC 21 ; cf. LG 11.

2. Cf. Ef 5,21 -6,4; Col 3,1 8-21; lPe 3,1-7.

3. GS 52, § l.
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II. LA FAMÍLIA I LA SOCIETAT

2207. La família és la cèl·lula original de la vida social. És la societat natural
on l'home i la dona són cridats a donar-se ells mateixos en l'amor i el do de la
vida. L'autoritat, l'estabilitat i la vida de relacions dintre la família constitueixen
el fonament de la llibertat, de la seguretat i de la fraternitat a l'interior de la
societat. La família és la comunitat on, des de la infantesa, es poden aprendre
els valors morals, començar a honrar Déu i a fer un bon ús de la llibertat. La
vida de família és la iniciació a la vida en la societat.

1880
3 72
1603

2208. La família ha de viure de manera que els seus membres aprenguin a
preocupar-se i a tenir cura dels joves i dels vells, de les persones malaltes o
disminuïdes i dels pobres. Moltes famílies no es troben en situació de prestar
aquesta ajuda. Llavors pertoca a d'altres persones i famílies -i, subsidiàriament, a la societat- d'atendre aquestes necessitats: «La religió pura i incontaminada davant de Déu Pare consisteix en això: visitar orfes i vídues en la seva
tribulació, guardar-se a si mateix incontaminat del món» Qm 1,27).
2209. La família ha de rebre ajuda i defensa amb les mesures socials apropiades. Quan les famílies no poden dur a terme les seves funcions, els altres
cossos socials tenen el deure d'ajudar-la i de sostenir la institució familiar.
Segons el principi de subsidiarietat, les comunitats més vastes es guardaran
d'usurpar les facultats de la família o d'immiscir-se en la seva vida.
2210. La importància de la família per a la vida i el bé de la societat1 comporta una responsabilitat particular d'aquesta en el sosteniment i la consolidació
del matrimoni i la família. Cal «que els poders públics considerin com un
deure sagrat ben seu de respectar, protegir i promoure la veritable naturalesa
del matrimoni i de la família, de salvaguardar la moralitat pública i d'encoratjar la prosperitat domèstica» 2 .
2211. La comunitat política té el deure d'honrar la família, d'assistir-la i assegurar-li,
sobretot:
- la llibertat de fundar una llar, de tenir fills i d'educar-los segons les pròpies conviccions morals i religioses;
- la protecció de l'estabilitat del lligam conjugal i de la institució familiar;
- la llibertat de professar la fe, de transmetre-la i d'educar-hi els fills amb els mitjans i
les institucions necessàries;
- el dret a la propietat privada, la llibertat d 'iniciativa, d'obtenir un treball, un habitatge, el dret d'emigrar;
l. Cf. GS 47, § l.

2. GS 52, § 2.
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- segons les institucions del país, el dret a les atencions mèdiques, a l'assistència de
les persones d'edat i als subsidis familiars;
- la protecció èie la seguretat i de la salut, especialment davant perills com la droga, la
pornografia, l'alcoholisme, etc.;
- la llibertat de formar associacions amb altres famílies i de ser així representades
davant les autoritats civils1.

225

1931

1939

2212. El quart manament il·lumina les altres relacions dintre la societat. En
els germans i les germanes veiem els fills dels nostres pares; en els cosins, els
descendents dels nostres avis; en els conciutadans, els fills de la nostra pàtria;
en els batejats, els fills de la nostra mare, l'Església; en tota persona humana,
un fill o una filla d 'Aquell que vol que li diguem «Pare nostre». Així, les relacions amb el proïsme es revelen d'ordre personal. El proïsme no és un «individu» de la col·lectivitat humana; és «algú» que, pels seus orígens coneguts,
mereix una atenció i un respecte singulars.
2213. Les comunitats humanes estan compostes de persones. El seu bon governament no es limita a la garantia dels drets i al compliment dels deures, ni
tampoc a la fidelitat en els contractes. Unes relacions justes entre empresaris i
treballadors, governants i ciutadans, suposen la benevolència natural d'acord
amb la dignitat de les persones humanes, deleroses de justícia i fraternitat.

III. DEURES DELS MEMBRES DEIA FAMÍLIA

Deures dels fills

2214. La paternitat divina és la font de la paternitat humana2; és el fonament
1858

de l'honor dels pares. El respecte dels fills, menors o adults, envers el pare i la
mare3 es nodreix de l'afecte natural nascut del lligam que els uneix. El reclama
el precepte diví4 .
2215. El respecte envers els pares (pietat filial) és fet de lagratitud que hom
els deu pel do de la vida i per l'amor i els treballs que han esmerçat en els fills
que han portat al món, perquè poguessin créixer en edat, en saviesa i en
gràcia. «Honora el teu pare amb tot el cor, i no t'oblidis dels dolors de la teva
mare. Recorda't que per ells has nascut. Què els donaràs a canvi del que han
fet per tu?» (Ecli 7,27-28).

532

2216. El respecte filial es manifesta amb la docilitat i l'obediència veritables:

«Guarda, fill, el precepte del teu pare, no rebutgis la llei de la teva mare( ... ),
l. Cf. FC 46.

2. Cf. Ef 3,14.

3. Cf. Pr 1,8; To 4,3-4.

4. Cf. Ex 20,12 .
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Quan caminis que et facin de guia; quan jeguis, que vetllin per tu» (Pr 6,2022). «Un fill savi es mostra dòcil al seu pare, però el descregut no escolta la
reprensió» (Pr 13,1).
2217. El fill, mentre viu al domicili dels pares, ha d'obeir totes les disposicions que li
donen motivades pel seu bé o pel de la família. «Fills, obeïu els pares en tot, que això
és bo en el Senyor» Col 3,20)1 . Els fills han d'obeir també totes les disposicions raonables dels seus educadors i de tots aquells a qui els seus pares els han encomanat. Però,
si el fill està convençut en consciència que és moralment il·lícit de complir una ordre
determinada, no l'ha d'obeir.
Quan es fan grans, els fills han de continuar respectant els pares. Atendran els seus
desigs, sol·licitaran de bon grat els seus consells i n'acceptaran els amonestaments
justificats. L'obediència als pares acaba quan els fills s'emancipen, però el respecte que
els és degut no acaba mai. Aquest respecte té l'arrel en el temor de Déu, que és un dels
dons de l'Esperit Sant.

2218. El quart manament recorda als fills, ja grans, les responsabilitats que
tenen amb els pares. Tant com puguin, els han de prestar ajuda material i
moral durant els anys de la vellesa i durant les èpoques de malaltia, solitud o
angoixa. Jesús recorda aquest deure de gratitud2 •
El Senyor glorifica el pare en els seus fills, i en ells confirma el dret de la mare.
El qui honra el pare expia els pecats; el qui glorifica la mare és com qui aplega
un tresor. El qui honra el pare el faran feliç els fills; els dies que pregui serà
escoltat. El qui glorifica el pare tindrà llarga vida; obeeix el Senyor el qui
complau la seva mare (Ecli 3,2-6).
Fill meu, acull el teu pare a les seves velleses, no l'entristeixis durant la seva
vida. Fins si el seu enteniment s'afebleix, sigues indulgent; no el menyspreïs,
tu que et trobes en plenes forces ( ... ). Aquell qui abandona el pare és un
blasfem, i és maleït del Senyor, el qui irrita la seva mare (Ecli 3,12-13.16).

2219. El respecte filial afavoreix l'harmonia de tota la vida familiar, s'estén
també a les relacions entre germans i germanes. El respecte als pares irradia a
tot l'àmbit familiar. «La corona dels vells són els fills dels fills» (Pr 17,6). «Amb
tota humilitat i mansuetud, amb paciència, suporteu-vos els uns als altres amb
caritat»(Ef 4,2).
2220. Pel que fa als cristians, tenim un deure especial d'agraïment envers
aquells de qui hem rebut el do de la fe, la gràcia del Baptisme i la vida dintre
l'Església. Es pot tractar dels pares i d'altres membres de la família, dels avis,
dels pastors, dels catequistes, d'altres mestres o amics. «Evoco el record de la
fe tan sincera que tens, que primer van tenir la teva àvia Lois i la teva mare
Eunica, i sé que també tens tu» (2Tm 1,5).
l. Cf. Ef 6,1.

2. Cf. Me 7,10-12.

1831
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Deures dels pares

1653

494

1804

2221. La fecunditat de l'amor conjugal no es limita tan sols a la procreació
dels fills, sinó que ha d'estendre's a l'educació moral i a la formació espiritual.
«Elpaperdelsparesen l'educació té tanta importància que és gairebé impossible substituir-10» 1 . El dret i el deure de l'educació que tenen els pares són
primordials i inalienables 2•
2222. Els pares han de mirar els seus fills com a fills de Déu i els han de
respectar com a persones humanes. Els eduquen a complir la llei de Déu
mostrant-se ells mateixos obedients a la voluntat del Pare del cel.
2223. Els pares són els primers responsables de l'educació dels seus fills.
Donen testimoni d'aquesta responsabilitat, en primer lloc, amb la creació d'una llar, on la tendresa, el perdó, el respecte, la fidelitat i el servei desinteressat
són la regla. La llar és un lloc apropiat per a l'educació de les virtuts. Aquestes
demanen l'aprenentatge de l'abnegació, d'un judici sa, del domini d'un mateix, condicions de tota llibertat veritable. Els pares ensenyaran als fills a subordinar «les dimensions físiques i instintives a aquelles que són interiors i
espirituals»3. Els pares tenen la greu responsabilitat de donar bons exemples
als fills. Si saben reconèixer davant d'ells els seus propis defectes, també els
serà més fàcil de guiar-los i corregir-los:
«El qui estima el seu fill li prodiga els assots, qui reprèn el seu fill hi trobarà
satisfacció» (Ecli 30,1-2). «I vosaltres, els pares, no exaspereu els vostres fills,
sinó eduqueu-los amb aquella manera de corregir i de reprendre que és pròpia del Senyor» (Ef 6,4).

2224. La llar és un medi natural per a la iniciació de l'ésser humà a la solida-

1939

1656

ritat i a les responsabilitats comunitàries. Els pares ensenyaran els fills aguardar-se dels compromisos i les degradacions que amenacen les societats humanes.
2225. Per la gràcia del sagrament del matrimoni, els pares han rebut la responsabilitat i el privilegi d'evangelitzar els seus fills. Des de la primera edat els
iniciaran als misteris de la fe, dels quals, davant els fills, ells són els «primers
heralds» 4. Des de ben petits els associaran a la vida de l'Església. Les maneres
de viure familiars poden alimentar les disposicions afectives que durant tota la
vida seran autèntics fonaments i puntals d 'una fe viva.
2226. L'educació a la fe per part dels pares ha de començar en la primera

infantesa. Ja es dóna quan els membres de la família s'ajuden a créixer en la fe
pel testimoniatge d'una vida cristiana d 'acord amb l'Evangeli. La catequesi familiar precedeix, acompanya i enriqueix les altres formes d'ensenyament de
l. GE 3.

2. Cf. FC 36.

3. CA 36.

4. LG 11; CIC, can. 1246, § l.
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la fe. Els pares tenen la missió d'ensenyar els fills a resar i a descobrir la seva
vocació de fills de Déu 1. La parròquia és la comunitat eucarística i el cor de la
vida litúrgica de les famílies cristianes; és un lloc privilegiat de la catequesi
dels infants i dels pares.

2179

2227. Per la seva banda, els fills contribueixen al creú:ement dels seus pares
en la santedat.2 • Tots i cadascun es concediran generosament i sense cansar-se
els perdons mutus exigits per les ofenses, les baralles, les injustícies i els
abandons. L'afecte mutu ho suggereix. La caritat del Crist ho mana3 .

2013

2228. Durant la infantesa, el respecte i l'afecte dels pares es tradueix d'antuvi
per la cura i l'atenció que consagren a l'educació dels fills, a satisfer les seves
necessitats físiques i espirituals. Durant la creixença, el mateix respecte i la
mateixa dedicació porten els pares a educar els fills en l'ús correcte de la raó i
de la llibertat.
2229. Com a primers responsables de l'educació dels seus fills, els pares
tenen el dret d'escollir-los una escola que correspongui a les seves conviccions. És un dret fonamental. Els pares, tant com els sigui possible, tenen el
deure d'escollir aquelles escoles que els ajudaran en la seva tasca d'educadors
cristians 4. Els poders públics tenen el deure de garantir aquest dret dels pares
i d 'assegurar les condicions reals del seu exercici.
2230. Quan arriben a adults, els fills tenen el deure i el dret d'escollir la
professió i l'estat de vida. Assumiran aquestes noves responsabilitats dins una
relació amb els pares plena de confiança, i els demanaran i rebran de bon grat
els avisos i consells. Els pares miraran de no forçar els fills ni en l'elecció de
professió, ni en la de cònjuge. Aquest deure de reserva, no els prohibeix
-ben al contrari- d 'ajudar-los amb avisos assenyats, principalment amb referència a la fundació d 'una llar.

1625

2231. Alguns no es casen per tenir cura dels pares, o dels germans i germanes, per dedicar-se exclusivament a una professió o per altres motius honorables. Així poden contribuir considerablement al bé de la família humana.
N . !A FAMÍLIA I EL REGNE

2232. Els llaços de família, per més que siguin importants, no són absoluts.
Així com el fill va creixent vers la maduresa i l'autonomia humana i espiritual,
també es va afirmant amb més claredat i força la seva vocació singular que ve
de Déu. Els pares respectaran aquesta crida i ajudaran la resposta dels seus
l. Cf. LG 11 .

2. Cf. GS 48, § 4.

3. Cf. Mt 18,21-22; Lc 17,4.

4. Cf. GE 6.
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fills a seguir-la. Cal tenir el convenciment que la primera vocació del cristià és
seguir Jesús 1 : «Qui estima el pare o la mare més que a mi, no és digne de mi;
qui estima el fill o la filla més que a mi, no és digne de mi» (Mt 10,37).
542

2233. Esdevenir deixeble de Jesús és acceptar la invitació de pertànyer a la
família de Déu, de viure en conformitat amb la seva manera de viure: «Aquell
qui faci la voluntat del meu Pare del.cel, aquest m'és germà i germana i mare»
(Mt 12,49).
Els pares acolliran i respectaran amb alegria i acció de gràcies la crida del
Senyor a un dels seus fills a seguir-lo en la virginitat per causa del Regne, en la
vida consagrada o en el ministeri sacerdotal.
V. LES AUTORITATS EN IA SOCIETAT CML

1897

2234. El quart manament de Déu ens ordena també d'honrar els qui, pel
nostre bé, han rebut de Déu una autoritat en la societat. Aquest manament
determina els deures dels qui exerceixen l'autoritat i els d'aquells que són els
seus beneficiats.
Deures de les autoritats civils

1899

2411

357

2235. Els qui exerceixen una autoritat l'han d'exercir com un servei. «El qui
vulgui arribar a ser gran entre vosaltres, serà el vostre servent» (Mt 20,26).
L'exercici d'una autoritat és moralment mesurat pel seu origen diví, per la seva
naturalesa raonable i el seu objecte específic. Ningú no pot manar o instituir
allò que és contrari a la dignitat de les persones i a la llei natural.
2236. L'exercici de l'autoritat ha de manifestar una justa jerarquia dels valors,
a fi de facilitar l'exercici de la llibertat i de la responsabilitat de tots. Els superiors exerceixin la justícia distributiva amb saviesa, tenint en compte les necessitats i la contribució de cadascun amb vista a la concòrdia i a la pau. Vetllin
perquè les regles i les disposicions que prenen no indueixin a la temptació
d'oposar l'interès personal al de la comunitat2.
2237. Els poders polítics tenen obligació de respectar els drets fonamentals
de la persona humana. Han de fer humanament possible la justícia dintre el
respecte del dret de cadascú, principalment el de les famílies i dels desheretats.

Els drets polítics vinculats a la ciutadania poden ser concedits, i han de ser-ho,
segons les exigències del bé comú. Els poders públics no els poden suspendre sense motiu legítim i proporcionat. L'exercici dels drets polítics està destinat al bé comú de la nació i de la comunitat humana.
l. Cf. Mt 16,25.

2. Cf. CA 25.
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Deures dels ciutadans

2238. Els qui estan sotmesos a una autoritat miraran els seus superiors com a
representants de Déu que els ha instituït ministres dels seus dons 1 : «Subjecteu-vos, a causa del Senyor, a tota institució humana. ( ... ) Comporteu-vos
com a lliures, però no fent de la llibertat com un vel per encobrir la dolenteria, sinó com a servents de Déu» (lPe 2,13.16). La seva col·laboració lleial
comporta el dret, i de vegades el deure, de fer retrets justos sobre tot allò que
els sembli perjudicial per a la dignitat de les persones i el bé de la comunitat.

1900

2239. El deure dels ciutadans és de contribuir amb els poders civils al bé de
la societat amb esperit de veritat, de justícia, de solidaritat i de llibertat. L'amor
i el servei a la pàtria deriven del deure de gratitud i de l'ordre de la caritat. La
submissió a les autoritats legítimes i el servei del bé comú exigeixen dels
ciutadans que compleixin la seva funció en la vida de la comunitat política.

1915

2240. La submissió a l'autoritat i la corresponsabilitat del bé comú exigeixen
moralment el pagament dels impostos, l'exercici del dret de vot i la defensa
del país:

231 o

2265

Doneu a tothom el que li és degut: a qui l'impost, l'impost; a qui la contribució, la contribució; a qui el temor, el temor; a qui l'honor, l'honor (Rm 13,7).
Els cristians tenen una pàtria, però hi viuen com estrangers. Com a ciutadans,
tot ho tenen comú amb els altres, i tot ho suporten i sofreixen com a forasters
( .. .). Acaten les lleis establertes, però llur conducta és superior a la llei ( .. .).
Aquest és el lloc on Déu els ha posat, i no els és lícit de fugir-ne 2 .
L'Apòstol ens exhorta a pregar i a donar gràcies pels reis i per tots els qui exerceixen
l'autoritat, «a fi que puguem menar una vida tranquil·la i pacífica, en tota pietat i honestedat» ( lTm 2,2).

2241. Les nacions més riques tenen l'obligació d'acollir, tant com els sigui
possible, l'estranger que cerca la seguretat i els recursos vitals que no pot
trobar en el seu país d'origen. Els poders públics vetllaran perquè es respecti
el dret natural que posa l 'hoste sota la protecció dels qui el reben.
Les autoritats polítiques, amb vista al bé comú, del qual tenen la responsabilitat, poden
subordinar l'exercici del dret d'immigració a diverses condicions jurídiques, principalment en allò que fa referència al respecte dels deures dels emigrants amb el seu país
d'adopció. L'immigrat té l'obligació de respectar amb reconeixença el patrimoni material i espiritual del país que l'ha acollit, d'obeir les seves lleis i de contribuir a les seves
càrregues.

2242. El ciutadà té l'obligació en consciència de no complir les prescripcions de les autoritats civils quan són contràries a les exigències de l'ordre
l. Cf. R.m 13,1-2.

2. Carta a Diognet 5, 5.10; 6, 10.
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moral, als drets fonamental de les persones o als ensenyaments de l'Evangeli.
El refús de l'obediència a les autoritats civils, quan les seves exigències són
contràries a les de la consciència recta, es justifica amb la distinció entre el
servei a Déu i el servei a la comunitat política. «Doneu al Cèsar el que és del
Cèsar i a Déu el que és de Déu» (Mt 22,21). «S'ha d'obeir Déu abans que els
homes» (Ac 5,29):
Allà on l'autoritat pública, traspassant la seva competència, oprimeix els ciutadans, que aquests no es refusin a allò que objectivament demana el bé comú.
Els és lícit, però, de defensar els drets d'ells i dels seus conciutadans contra
l'abús d 'aquesta autoritat, si no passen els límits marcats per la llei moral i
evangèlica 1.

2243. La resistència a l'opressió del poder polític no recorrerà legítimament
a les armes, mentre no es reuneixin les condicions següents: l) en cas de
violacions certes, greus i prolongades dels drets fonamentals; 2) després d'haver esgotat tots els altres recursos; 3) sense provocar desordres pitjors; 4) que
hi hagi esperança fundada d'èxit; 5) si és impossible de preveure raonablement solucions millors.
La comunitat política i l'Església

1910

1881

2109

2244. Tota institució s'inspira, àdhuc implícitament, en una visió de l'home i
del seu destí. D'on treu les seves referències de judici, la seva jerarquia de
valors i la seva línia de conducta. La majoria de les societats han referit les
seves institucions a una certa preeminència de l'home sobre les coses. Només
la religió divinament revelada ha reconegut clarament en Déu, Creador i Redemptor, l'origen i el destí de l'home. L'Església invita els poders polítics a
referir els seus judicis i les seves decisions a aquesta inspiració de la Veritat
sobre Déu i sobre l'home:
Les societats que ignoren aquesta inspiració o la refusen en nom de la seva
independència enfront de Déu, són menades a cercar en elles mateixes o a
manllevar a una ideologia les referències al seu fi, i no admeten que es defensi
un criteri objectiu del bé i del mal; s'atribueixen sobre l'home i el seu destí un
poder totalitari, declarat o encobert, com ensenya la hisròria2 .

912

2032

2245. L'Església que, per raó de la seva missió i de la seva competència, no
es confon de cap manera amb la comunitat política, és alhora el signe i la
salvaguarda del caràcter transcendent de la persona humana. «L'Església respecta i promou la llibertat política i la responsabilitat dels ciutadans» 3.
2246. És propi de la missió de l'Església «exposar el seu judici moral, àdhuc
en coses que toquen l'ordre polític, quan ho exigeixin els drets fonamentals
l. GS 74, § 5.

2. Cf.CA 45; 46.

3. GS 76, § 3.
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de la persona o la salvació de les ànimes, servint-se de tots i únicament d'aquells mitjans que són conformes a l'Evangeli i al bé comú, segons la diversitat
de temps i de situacions »1 .
EN RESUM

2247. «Honra el pare i la mare» (Dt 5 ,16; Me 7,10).
2248. Segons el quart manament, Déu ha volgut que, després d'ell, honréssim els pares i aquells qui, pel nostre bé, ha investit d'autoritat.
2249. La comunitat conjugal és establerta sobre l'aliança i el consentiment
dels esposos. El matrimoni i la família s'ordenen al bé dels cònjuges, a
la procreació i a l'educació dels fills.
2250. «El benestar de la persona i de la societat humana i cristiana està
estretament lligat amb una feliç situació de la comunitat conjugal i
familiar» 2 .
22 51. Els fills deuen als pares respecte, agraïment, obediència justa i ajuda.
El respecte filial afavoreix l'harmonia de tota la vida familiar.
2252. Els pares són els primers responsables de l'educació dels seus fills en la
fe, la pregària i totes les virtuts. Tenen el deure de proveir tant com els
sigui possible les necessitats físiques i espirituals dels seus fills.
2253. Els pares han de respectar i fomentar la vocació dels seus fills. Recordaran i ensenyaran que la primera crida del cristià és la de seguir
Jesús.
2254. L'autoritat pública té l'obligació de respectar els drets fonamentals de
la persona humana i les condicions d 'exercici de la seva llibertat.
2255. El deure dels ciutadans és de treballar amb els poders civils en l'edificació de la societat amb esperit de veritat, de justícia, de solidaritat i
de llibertat.
2256. El ciutadà té l'obligació en consciència de no complir les prescripcions de les autoritats civils quan els seus preceptes són contraris a les
exigències de l'ordre moral. «S'ha d'obeir Déu abans que els homes»
(Ac5,29).
2257. Tota societat refereix els seus judicis i la seva conducta a una visió de
l'home i del seu destí. Fora de la llum de l'Evangeli sobre Déu i sobre
l'home, les societats es tomen fàcilment totalitàries.
l. GS 76, § 6.

2. GS 47, § l.
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ARTICLE 5 El cinquè manament
No matis (Ex 20,13).
Heu sentit que es va dir als antics: «No mataràs; i el qui mati serà sotmès al
tribunal». Doncs jo us dic que tot el qui s'enfadi contra el seu germà, serà
sotmès al tribunal (Mt 5,21-22).

358

2258. «La. vida humana és sagrada, perquè, des del seu origen, suposa l'acció creadora de Déu i sempre es manté en una relació especial amb el Creador, el seu únic fi. Només Déu és l'amo de la vida des del seu començament
fins al seu terme: ningú en cap circumstància no pot reivindicar per a ell el
dret de destruir directament un ésser humà innocent»1.

I. EL RESPECTE DE 1A VIDA HUMANA

El testimoni de la Història sagrada
401

2259. L'Escriptura, en la narració de l'assassinat d'Abel pel seu germà Caín2 ,

revela -des del començament de la història humana- la presència en l'home de la ira i l'enveja, conseqüències del pecat original. L'home s'ha tornat
enemic del seu semblant. Déu declara la maldat d 'aquest fratricidi: «Què has
fet! El crit de la sang del teu germà em clama des de la terra. Ara, doncs, seràs
maleït de la terra, que ha obert la boca per recollir de les teves mans la sang
del teu germà» (Gn 4,10-11).
2260. L'aliança de Déu i de la humanitat està teixida de records del do diví
de la vida humana i de la violència homicida de l'home:
Demanaré compte de la sang de cadascun de vosaltres ( ... ). Qui vessi la sang
de l'home, per l'home serà vessada la seva sang; ja que a imatge de Déu ha fet
Déu l'home (Gn 9,5-6).

L'Antic Testament sempre va considerar la sang com un signe sagrat de la
vida3. La necessitat d'aquest ensenyament és constant i de tots els temps.
1756

1956

2261. L'Escriptura precisa la prohibició del cinquè manament: «No faràs morir l'innocent ni el just» (Ex 23,7). L'homicidi voluntari d 'un innocent és greument contrari a la dignitat de l'ésser humà, a la regla d'or i a la santedat del
Creador. La llei que el prohibeix és universalment vàlida: obliga tothom
cadascú, sempre i pertot arreu.
l. CDF, instr. «Donum vitae» intr. 5.

2. Cf. Gn 4,8-12.

3. Cf. Lv 17,14.
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2262. En el Sermó de la Muntanya, el Senyor recorda el precepte: «No mataràs» (Mt 5,21), i hi afegeix la prohibició de la ira, de l'odi i de la venjança.
Més encara, el Crist mana al seu deixeble que pari l'altra galta 1 i que estimi els
seus enemics 2 • Ell mateix no es va defensar i va dir a Pere que embeinés
l'espasa 3.

2844

La legítima defensa

2263. La defensa legítima de les persones i de les societats no és una excepció a la prohibició de matar l'innocent que constitueix l'homicidi voluntari.
«L'acció de defensar-se pot comportar un doble efecte: l'un és la conservació
de la vida d'un mateix; l'altre, la mort de l'agressor.(. .. ) Només un d'aquests
efectes és volgut; l'altre no ho és» 4 .
2264. L'amor d'un mateix és un principi fonamental de la moralitat. Per això
és legítim de fer respectar el dret d 'un mateix a la vida. Qui defensa la seva
vida no és culpable d'homicidi, encara que es vegi obligat a donar al seu
agressor un cop mortal:

1737

2196

Si per defensar-se un practica més violència de la que cal, l'acció no serà
lícita. Però ho serà si rebutja la violència amb mesura( ... ). I no és necessari
per a la salvació que un ometi aquest acte de protecció mesurada per evitar la
mort de l'altre, ja que un té més obligació de vetllar per la seva pròpia vida
que per la d 'un altre 5.

2265. La legítima defensa pot ser no solament un dret, sinó també un deure
greu, quan un és responsable de la vida d'un altre, del bé comú de la família o
de la societat. La defensa del bé comú exigeix col·locar l'agressor en la situació de no poder causar perjudici. Per aquest motiu, els qui tenen autoritat
legítima tenen també el dret de rebutjar, fins i tot amb l'ús de les armes, els
agressors de la societat civil confiada a la seva responsabilitat.

2 240

2266. A l'exigència de tutela del bé comú hi correspon l'esforç de l'Estat per
contenir la difusió de comportaments lesius dels drets humans i de les normes fonamentals de la convivència civil. La autoritat pública legítima té el
dret i el deure d'aplicar penes proporcionades a la gravetat del delicte.
La pena té com a primer efecte el de compensar el desordre introduït amb la

falta. Quan aquesta pena és voluntàriament acceptada pel culpable, té valor
d 'expiació. A més, la pena té per efecte preservar l'ordre públic i la seguretat
de les persones. Finalment, la pena té un valor medicinal i, en tant que és
possible, ha de contribuir a l'esmena del culpable6.
l. Cf. Mt 5,22-39. 2. Cf. Mt 5,44. 3. Cf. Mt 26,52. 4. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 2-2, 64, 7.
5. St. Tomàs d 'Aquino, s. th. 2-2, 64, 7. 6. Cf. Lc 23,40-43.
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2267. L'ensenyament tradicional de l'Església no exclou, suposada la plena
verificació de la identitat i de la responsabilitat del culpable, el recurs a la pena
de mort, quan aquesta és l'única via practicable per a defensar eficaçment de
l'agressor injust la vida d'éssers humans. Si els mitjans que no compo1ten èl
vessament de sang són suficients per a defensar les vides humanes contra l'agressor i protegir l'ordre públic i la seguretat de les persones, l'autoritat ha d 'atenir-se a aquests mitjans, ja que són els que corresponen millor a les condicions
concretes del bé comú i són més conformes a la dignitat de la persona humana.
Avui, de fet, a conseqüència de les possibilitats de què disposa l'Estat per reprimir eficaçment el crim fent inofensiu aquell que l'ha comès, sense treure-li definitivament la possibilitat de redimir-se, els casos d'absoluta necessitat de supressió del reu «són ja molt rars, per no dir pràcticament inexistents» 1 •
L'homicidi voluntari

1867

2268. El cinquè manament prohibeix com a greument pecaminós l' homicidi directe i voluntari. L'assassí i els qui col·laboren voluntàriament a l'assassinat cometen un pecat que clama venjança al cel2.
L'infanticidi3 , el fratricidi, el parricidi i l'assassinat del cònjuge són crims especialment
greus per raó dels llaços naturals que trenquen. Les preocupacions d'eugenèsia o d'higiene pública no poden justificar cap homicidi, encara que el manessin els poders públics.

2269. El cinquè manament prohibeix tot allò que es fa amb la intenció de
provocar indirectament la mort d'una persona. La llei moral prohibeix d'exposar algú, sense raó greu, a un risc mortal, així com de negar l'assistència a
una persona en perill.
L'acceptació, per part de la societat humana, de situacions de fam o de penúria extrema, sense esforçar-se a posar-hi remei, és una injustícia escandalosa i una falta greu.
Els traficants, les pràctiques usuràries i mercantils dels quals provoquen la fam i la mort
dels seus germans en humanitat, es fan reus d'homicidi indirecte. I els és imputable 4 .
2290

L'homicidi involuntari no és moralment imputable. Però hom no s'excusa de falta
greu si, sense raons proporcionades, ha actuat de tal manera que ha causat la mort,
fins i tot sense intenció de provocar-la.
L'avortament

1 703
357

2270. La vida humana s'ha de respectar i protegir d'una manera absoluta
des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència l'ésser humà ha de ser reconegut en els seus drets de persona, i entre
aquests drets hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida5 .
Abans de formar-te al ventre de la mare, t'he conegut, i abans que sortissis del
si, t'he posat a part Qr 1,5)6.
l. EV 56. 2. Cf. Gn 4, 10. 3. Cf. GS 51 , § 3.
vitae», l , l. 6. Cf. Jb 10,8-12; Sl 22,10-11 .

4. Cf. Am 8,4-10.

5. Cf. COF, instr. «Donum
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Res de meu no us passava per alt, quan jo m'anava fent secretament, com un
brodat, aquí baix a la terra (Sl 139, 15).

2271. Des del segle I, l'Església ha afirmat la malícia moral de tot avortament provocat. Aquest ensenyament no ha canviat; continua invariable. L'avortament directe,
és a dir, volgut, com un fi o com un mitjà, és greument contrari a la llei moral:
No mataràs l'embrió mitjançant l'avortament, ni donaràs mort al nadó 1 •
Déu , Senyor de la vida, ha confiat als homes l'altíssim càrrec de perpetuar la
vida, càrrec a exercir d'una manera digna de l'home. Així, doncs, la vida ha
de ser protegida amb la més gran sol·licitud d'ençà de la concepció: l'avortament i l'infanticidi són crims abominables 2 •

2272. La col·laboració formal a un avortament és una falta greu. L'Església
sanciona amb pena canònica d'excomunió aquest delicte contra la vida humana. «El qui procura un avortament, si aquest es produeix, incorre en excomunió latae sententiae 3 , «de manera que hi incorre pel sol fet de cometre el
delicte» 4 , d'acord amb les condicions previstes pel Dret5 • Amb això, l'Església
no pretén restringir el camp de la misericòrdia, sinó que manifesta la gravetat
del crim comès, el dany irreparable causat a l'innocent donant-li la mort i el
que es fa als seus pares i a tota la societat.
2273. El dret inalienable a la vida de tot individu humà innocent és un ele-

ment constitutiu de la societat civil i de la seva legislació:
«La societat civil i l'autoritat pública hauran de reconèixer i respectar els drets inalienables de la persona. Els drets de l'home no depenen ni dels individus, ni dels pares,
ni tampoc representen una concessió de la societat i de l'Estat. Pertanyen a la naturalesa humana i són inherents a la persona per raó de l'acte creador que li ha donat
origen. Entre aquests drets fonamentals, cal esmentar el dret a la vida i a la integritat
física de tot ésser humà des de la concepció fins a la mort» 6•
«Des del moment en què una llei positiva priva una categoria d'éssers humans de la
protecció que la legislació civil li ha de donar, l'Estat nega la igualtat de tots davant la
llei. Quan l'Estat no posa la seva força al servei dels drets de tots els ciutadans, i en
particular dels més febles, els fonaments d'un estat de dret es troben amenaçats(. .. ).
Com a conseqüència del respecte i de la protecció que cal assegurar a l'infant des del
moment de la seva concepció, la llei haurà de preveure sancions penals apropiades
contra tota violació deliberada d 'aquests drets>/.

2274. Des del moment de la concepció, cal tractar l'embrió com una persona. Per això cal defensar-lo íntegrament, tenir-na cura i guarir-lo, tant com
sigui possible, tal com es fa amb qualsevol ésser humà.
El diagnòstic prenatal és moralment lícit, «si respecta la vida i la integritat de l'embrió
i del fetus humà, i si s'orienta a la seva salvaguarda o a la seva guarició individual(...).
l. Didaché 2, 2; cf. Bernabé, ep. 19, 5; Carta a Diognet 5,5; Tertul·lià, apol. 9. 2. GS 51, § 3.
3. CIC, can. 1398. 4. CIC, can. 1314. 5. Cf. CIC, can. 1323-1324. 6. CDF, Instr. «Donum
vitae» 3. 7. CDF, Instr. «Donum vitae» 3.
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S'oposa greument a la llei moral, quan preveu, en funció dels resultats, l'eventualitat de
provocar un avortament. Un diagnòstic no pot ser l'equivalent d'una sentència de
mort» 1 .

2275. «Cal considerar lícites les intervencions en l'embrió humà, mentre li respectin
la vida i la integritat i no suposin, per a ell, riscs desproporcionats, sinó que s'adrecin a
la seva guarició, al millorament de les seves condicions de salut o a la seva supervivència individual»2•
«És immoral de produir embrions humans destinats a l'explotació com a material
biològic disponible»3.
«Algunes temptatives d'intervenció sobre el patrimoni cromosòmic o genètic no són
terapèutiques, sinó que tendeixen a la producció d'éssers humans seleccionats segons
el sexe o d'altres qualitats preestablertes. Aquestes manipulacions són contràries a la
dignitat personal de l'ésser humà, a la seva integritat i a la seva identitat», única, no
reiterable 4.
L'eutanàsia

1503

2276. Aquells la vida dels quals és disminuïda o debilitada reclamen un respecte especial. Les persones malaltes o minusvàlides han de rebre ajuda per
portar una vida tan normal com sigui possible.
2277. Qualssevol que siguin els motius o els mitjans, l'eutanàsia directa consisteix a posar fi a la vida de persones disminuïdes, malaltes o moribundes. És
moralment inacceptable.
Una acció o omissió que, d'ella mateixa o per la intenció, produeix la mort a fi de
suprimir el dolor, constitueix un assassinat greument contrari a la dignitat de la persona humana i al respecte al Déu vivent, el seu Creador. L'error de judici en què hom pot
caure de bona fe no canvia la naturalesa d'aquesta acció homicida, sempre prohibida i
rebutjable.

1007

2278. La interrupció de procediments mèdics onerosos, perillosos, extraordinaris o
desproporcionats amb els resultats que se n'esperen, pot ser legítima. És el refús de
l'«acarnissament terapèutic ». Amb això no es vol donar la mort; s'accepta el fet de no
poder-la impedir. Les decisions les haurà de prendre el pacient, si es troba en situació i
amb capacitat de fer-ho, o sinó, els qui la llei assenyala, bo i respectant sempre la
voluntat raonable i els interessos legítims del pacient.
2279. Fins si la mort es considera imminent, la cura ordinària que cal tenir d'una
persona malalta no es pot interrompre legítimament. L'ús d'analgèsics per alleujar els
l. CDF, Instr. «Donum vitae» l, 2. 2. CDF, Instr. «Donum vitae» l , 3.
vitae» l , 5. 4. CDF, lnstr. «Donum vitae» l, 6.

3. CDF, Instr. «Donum
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sofriments del moribund, fins amb el risc d'avançar-li la mort, pot ser moralment conforme a la dignitat humana, si la mort no és volguda, ni com a fi ni com a mitjà, sinó
solament prevista i tolerada com a inevitable. La cura pal·liativa del malalt pot constituir
una forma privilegiada de la caritat desinteressada. Per aquest motiu cal encoratjar-la.

El suïcidi

2280. Cada persona és responsable de la seva pròpia vida davant Déu que la
hi ha donada. Ell n'és el Senyor sobirà. Nosaltres l'hem de rebre amb reconeixença i l'hem de conservar pel seu honor i la salut de les ànimes. Som els
administradors i no els propietaris de la vida que Déu ens ha confiat. No en
podem disposar.
2281. El suïcidi contradiu la inclinació natural de l'ésser humà a conservar i
a perpetuar la seva vida. És greument contrari a l'amor just que ens devem a
nosaltres mateixos. Ofèn igualment l'amor al proïsme, ja que trenca injustament els llaços de solidaritat amb les societats familiar, nacional i humana,
amb les quals tenim obligacions. El suïcidi és contrari a l'amor al Déu vivent.

2258

2212

2282. Si es comet amb la intenció de servir d'exemple, principalment per als
joves, el suïcidi pren encara la gravetat d'un escàndol. La col·laboració voluntària al suïcidi és contrària a la llei moral.

Pertorbacions psíquiques greus, l'angoixa o la por greu de la prova, del sofri~ent o de la tortura poden disminuir la responsabilitat del suïcida.
2283. No hem de desesperar de la salvació eterna de les persones que s'han
donat la mort. Déu els pot procurar, pels camins que només ell sap, l'ocasió
d'un penediment saludable. L'Església prega per les persones que han atemptat contra la seva pròpia vida.

1735

1037

II. EL RESPECTE DE LA DIGNITAT DE LES PERSONES

El respecte a l'ànima dels altres: l'escàndol

2284. L'escàndol és l'actitud o el comportament que duu els altres a fer el
mal. El qui escandalitza es fa temptador del seu proïsme. Atempta contra la
virtut i la rectitud; pot arrossegar el germà a la mort espiritual. L'escàndol és
una falta greu si, amb l'acció o l'omissió, porta deliberadament els altres a
pecar greument.
2285. L'escàndol té una gravetat particular en virtut de l'autoritat d'aquell
que el causa o de la feblesa dels qui el reben. Va inspirar a Jesucrist aquesta
maledicció: «Si algú ha de fer caure un d'aquests petits que creuen en mi, més
li valdria que li pengessin al coll una mola d'ase i l'enfonsessin al mig del mar»

2847

1903
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(Mt 18,6)1. L'escàndol és greu quan el donen els qui, per naturalesa o per
funció han d 'ensenyar i educar els altres. Jesús n'acusa els escribes i els fariseus: els compara a llops disfressats d'anyell2.
2286. L'escàndol pot ser provocat per la llei o per les institucions, per la
moda o per l'opinió.
1887

2498

Així es fan culpables d'escàndol els qui institueixen lleis o estructures socials que
porten a la degradació dels costums i a la corrupció de la vida religiosa, o a «condicions socials que, voluntàriament o no, fan difícil i pràcticament impossible una conducta cristiana conforme als manaments»3. El mateix cal dir dels caps d'empresa que
posen reglaments que inciten al frau, dels mestres que «exasperen» els petits4 o dels
qui manipulen l'opinió pública i la desvien dels valors morals.

2287. El qui empra els poders de què ,disposa en condicions que arrosseguen a fer el mal, es fa culpable d'escàndol i responsable del mal que, directament o indirectament, ha fomentat. «És inevitable que vinguin els escàndols; ·
però ai d'aquell per causa del qual vénen!» (Lc 17,1).
El respecte a la salut
1503

2288. La vida i la salut física són béns preciosos confiats per Déu. Els hem
d'atendre raonablement, bo i tenint en compte les necessitats dels altres i el
bé comú.

1509

L'atenció a la salut dels ciutadans demana l'ajuda de la societat per obtenir les
condicions d'existència que permetin de créixer i d'assolir la maduresa: aliment i vestit, habitatge, cura de la salut, ensenyament bàsic, treball, assistència
social.

364

2289. Si la moral reclama el respecte a la vida corporal, no en fa, tanmateix,
un valor absolut. Es rebel·la contra una concepció neopagana que tendeix a
promoure el culte del cos, a sacrificar-li-ho tot, a idolatrar la perfecció física i
l'èxit esportiu. Per la tria selectiva que fa entre els forts i els febles, aquesta
concepció pot conduir a la perversió de les relacions humanes.

2113
1809

2290. La virtut de la temprança disposa a evitar tota mena d'excessos, l'abús
del menjar, de l'alcohol, del tabac i dels medicaments. Els qui en estat d'embriaguesa, o per gust immoderat de la velocitat, posen en perill la seguretat
dels altres i la seva pròpia a les carreteres, al mar o a l'aire, es fan greument
culpables.
2291. L'ús de la droga és causa de grans malvestats a la salut i a la vida
humana. Fora d'indicacions estrictament terapèutiques, és una falta greu. La
l. Cf. lC 8,10-13.
3,21.

2. Cf. Mt 7,1 5.

3. Pius XII, discurs de l'l de juny de 1941.

4. Cf. Ef 6,4; Col
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producció clandestina i el tràfic de drogues són pràctiques escandaloses; són
una col·laboració directa, ja que inciten a pràctiques greument contràries a la
llei moral.
El respecte a la persona i la investigació científica

2292. Els experiments científics, mèdics o psicològics sobre persones o
grups humans poden contribuir a la guarició de malalts i al progrés de la salut
pública.
2293. La investigació científica de base i la investigació aplicada constitueixen una
expressió significativa de la senyoria de l'home sobre la creació. La ciència i la tècnica
són recursos preciosos quan es posen al servei de l'home i promouen el desenvolupament integral o benèfic de tóts; però per si soles no poden indicar el sentit de
l'existència i del progrés humà . La ciència i la tècnica s'ordenen a l'home, al qual
deuen l'origen i el creixement; troben, doncs, en la persona i en els seus valors morals
la indicació de la seva finalitat i la consciència dels seus límits.
2294. És il·lusori de reivindicar la neutralitat moral de la investigació científica i de les
seves aplicacions. D'altra banda, els criteris d 'orientació no poden deduir-se ni de la
simple eficàcia tècnica, ni de la utilitat que en pot derivar en benefici d'uns i en detriment d'altres, ni, cosa pitjor, de les ideologies dominants. La ciència i la tècnica demanen, per la seva significació intrínseca, el respecte incondicional dels criteris fonamentals de la moralitat; han d'estar al servei de la persona humana, dels seus drets
inalienables, del seu bé veritable i integral, segons el projecte i la voluntat de Déu.
2295. Les investigacions o els experiments sobre l'ésser humà no poden
legitimar uns actes d 'ells mateixos contraris a la dignitat de les persones i a la
llei moral. El consentiment eventual dels subjectes no justifica aquests actes.
Els experiments sobre l'ésser humà no són moralment legítims si fan córrer
riscs desproporcionats o evitables a la vida o a la integritat física i psíquica del
subjecte. L'experimentació sobre els éssers humans no és conforme a la dignitat de la persona si, a més, es realitza sense el consentiment il·lustrat del
subjecte o dels seus representants legals.
2296. La trasplantació d'òrgans és conforme a la llei moral si els danys i els riscs
físics i psíquics que sofreix el donant són proporcionals al bé que es busca per al
destinatari. La donació d'òrgans després de la mort és un acte noble i meritori, que ha
de ser encoratjat com una manifestació de solidaritat generosa. És moralment inadmissible sí el donant o els seus legítims representants no hi han donat explícit consentiment. A més, no es pot admetre moralment la mutilació que deixa invàlid, o provocar directament la mort, encara que es faci per retardar la mort d'altres persones.
El respecte a la integritat corporal

2297. Els segrestaments i la presa d'ostatges fan regnar el terror i, amb l'amenaça, exerceixen intolerables pressions sobre les víctimes. Són moralment

159

1703

23 75

1753

2301
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il·legítims. El terrorisme amenaça, fereix i mata sense discriminació; és greument contrari a la justícia i a la caritat. La tortura que empra la violència física
o moral per arrancar confessions, per castigar culpables, espantar els oponents o satisfer l'odi és contrari al respecte de la persona i de la dignitat humana. Fora d'indicacions mèdiques estrictament terapèutiques, l'amputació, la
mutilació o l'esterilització directament voluntàries de persones innocents
són contràries a la llei moral 1 •

2267

2298. En temps passat, els governs legítims empraven ordinàriament pràctiques
cruels per mantenir la llei i l'ordre, sovint sense protesta dels pastors de l'Església, que
aplicaven també, en els seus propis tribunals , les prescripcions del dret romà sobre la
tortura. Al costat d 'aquests fets lamentables, l'Església sempre ha ensenyat el deure de
la clemència i la misericòrdia; ha prohibit als clergues el vessament de sang. En temps
recents, s'ha fet evident que aquestes pràctiques cruels no eren ni necessàries a l'ordre públic, ni conformes als drets legítims de la persona humana. Al contrari, aquestes
pràctiques condueixen a les pitjors degradacions. Cal treballar per abolir-les. Cal pregar per les víctimes i pels seus botxins.
El respecte als morts

1525
1681-1690

2299. Cal tenir cura dels moribunds per ajudar-los a viure els seus darrers
moments amb dignitat i en pau. Els ajudarà la pregària dels qui són al seu
costat. Aquests procuraran que els malalts rebin en temps oportú els sagraments que preparen la trobada amb el Déu viu.
2300. Els cossos dels difunts han de tractar-se amb respecte i caritat, en la fe
i l'esperança de la resurrecció. Enterrar els morts és una obra de misericòrdia

corporal2; honora els fills de Déu, temples de l'Esperit Sant.
2301. L'autòpsia dels cadàvers es pot admetre moralment per motius d'enquesta
legal o d'investigació científica. La donació gratuïta d'òrgans després de la mort és
legítima i pot ser meritòria.
L'Església permet la incineració, excepte que manifesti una negació de la resurrecció
dels cossos 3 •
III. LA SALVAGUARDA DE LA PAU
La pau

1765

2302. Recordant el precepte: «No mataràs» (Mt 5,21), nostre Senyor demana la pau del cor i denuncia la immoralitat de la ira homicida i de l'odi:

La ira és un desig de venjança. <<Desitjar la venjança pel mal d'aquell que cal
castigar és il·lícit»; però és lloable imposar una reparació «per la correcció
l. Cf. DS 3722.

2. Cf. Tb 1,16-18.

3. Cf. CIC, can. 1176, § 3.

483

La vida en el Crist

dels vicis i el manteniment de la justícia»1. Si la ira va fins al desig deliberat de
matar el proïsme o de ferir-lo greument, és pecat mortal contra la caritat. El
Senyor diu: «El qui s'enfadi contra el seu germà, serà sotmès al tribunal» (Mt
5,22).
2303. L'odi voluntari és contrari a la caritat. L'odi al proïsme és un pecat
quan l'home li vol mal deliberadament. L'odi al proïsme és pecat greu quan,
amb deliberació, hom li desitja un dany greu. «Doncs jo us dic: Estimeu els
vostres enemics i pregueu pels qui us persegueixen; perquè sigueu fills del
vostre Pare del cel... » (Mt 5,44-45).

2094

2304. El respecte i el creixement de la vida humana demanen la pau. La pau
no és solament absència de guerra i no es limita a assegurar l'equilibri entre
forces adverses. No es pot tenir pau a la terra sense la salvaguarda dels béns de
les persones, la lliure comunicació entre els éssers humans, el respecte de la
dignitat de les persones i dels pobles i la pràctica assídua de la fraternitat. La
pau és la «tranquil·litat de l'ordre»2• És obra de la justícia3 i efecte de la caritat4.

1909

2305. La pau de la terra és imatge i fruit de la pau del Crist, el «Príncep de la
pau » messiànica (Is 9,5). Per la sang de la seva creu, el Crist «ha matat en ell
l'enemistat» (Ef 2,16) 5. Ha reconciliat els homes amb Déu i ha fet de la seva
Església el sagrament de la unitat del llinatge humà i de la seva unió amb Déu.
«Ell és la nostra pau» (Ef 2,14). Declara «benaurats els pacificadors» (Mt 5,9).
2306. Els qui renuncien a l'acció violenta i sangonent, i per la salvaguarda
dels drets de l'home recorren als mitjans de defensa que són a l'abast dels més
febles, donen testimoni de la caritat evangèlica, mentre això es faci sense perjudicar els drets i les obligacions dels altres homes i de les societats. Testimonien legítimament la gravetat dels riscs físics i morals del recurs a la violència
amb les seves ruïnes i morts 6.

1933

1807

1468

2267

Evitar la guerra

2307. El cinquè manament prohibeix la destrucció voluntària de la vida humana. A causa dels mals i de les injustícies que la guerra comporta, l 'Església
exhorta amb insistència a pregar i a actuar perquè la Bondat divina ens alliberi
de l'antiga servitud de la guerra7•
2308. Cada ciutadà i cada governant ha de treballar per evitar les guerres.

Però «mentre hi hagi un perill de guerra i no hi hagi una autoritat internacional competent i dotada dels poders necessaris, hom no podrà denegar tampoc
als governs el dret legítim de defensa»8 •
l . St. Tomàs d'Aquino, s. th. 2-2, 158, l , ad 3. 2. St. Agustí, civ. 19, 13.
GS 78, § 1-2. 5. Cf. Col 1,20-22. 6. Cf. GS 78, § 5. 7. Cf. GS 81, § 4.

3. Cf. Is 32,17.
8. GS 79, § 4.

4. Cf.

22 66
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2309. Cal considerar amb rigor les condicions estrictes d'una legítima defensa mitjançant la força militar. La gravetat d'una tal decisió la sotmet a unes
decisions estrictes de legitimitat moral. Cal a la vegada:
- que el dany infligit per l'agressor a la nació o a la comunitat de les nacions
sigui durable, greu i cert;

- que tots els altres mitjans adoptats per posar-hi fi hagin resultat impracticables o ineficaços;
- que es donin totes les condicions serioses d 'èxit;
- que l'ús de les armes no ocasioni mals i desordres més greus que el dany
que es vol eliminar. La potència dels mitjans moderns de destrucció pesa
terriblement en l'apreciació d'aquesta condició.
Aquests són els elements tradicionals en la doctrina anomenada de la «guerra justa».
1897

L'apreciació d 'aquestes condicions de legitimitat moral pertany al judici prudencial dels qui tenen la càrrega del bé comú.

2239
1909

2310. Els poders públics tenen en aquest cas el dret i el deure d'imposar als
ciutadans les obligacions necessàries per a la defensa nacional.
Els qui es dediquen al servei de la pàtria en la vida militar són servidors de la
seguretat i de la llibertat dels pobles. Si exerceixen correctament aquesta comesa, concorren veritablement al bé comú de la nació i al manteniment de la
pau1.

1782, 1790

2311. Els poders públics tindran en compte amb equitat els casos dels qui,
per motius de consciència, refusen l'ús de les armes, tot i restar obligats a
servir d'una altra manera la comunitat humana2 .
2312. L'Església i la raó humana declaren la validesa permanent de la llei
moral durant els conflictes armats. «El fet d'haver esclatat ja dissortadament
una guerra no vol dir que tot sigui lícit entre les parts bel·ligerants» 3.
2313. Cal respectar i tractar amb humanitat els no-combatents, els soldats
ferits i els presoners.

2242

Les accions deliberadament contràries al dret de gents i als seus principis
universals, així com les ordres que manen executar-les, són veritables crims.
Una obediència cega no excusa els qui s'hi sotmeten. Cal condemnar com un
pecat mortal l'extermini d'un poble, d'una nació o d'una minoria ètnica. Hi ha
obligació moral de negar-se a complir les ordres que manen un genocidi.
2314. «Tota acció bèl·lica que tendeix a destruir indistintament ciutats senceres o grans regions amb els seus habitants és un crim contra Déu i contra el
l. Cf. GS 79, § S.

2. Cf. GS 79, § 3.

3. GS 79, § 4.
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mateix home, un crim que hom ha de condemnar amb fermesa i sense cap
vacil·lació»1 . Un risc de la guerra moderna és de donar ocasió de cometre
aquests crims als detentors d'armes científiques, sobretot atòmiques, biològiques o químiques.
2315 L'acumulació d'armament es presenta per a molts com una manera
paradoxal de dissuadir de la guerra els eventuals adversaris. Hi veuen el mitjà
més eficaç per assegurar la pau entre les nacions. Aquest procediment de
dissuasió ofereix reserves morals severes. La cursa d'armaments no assegura
la pau. Lluny d'eliminar les causes de la guerra, corre el risc d 'agreujar-les. Les
despeses de riqueses fabuloses en la preparació d 'armes cada dia noves impedeix de portar ajuda als pobles necessitats 2 ; posa traves al desenvolupament
dels pobles. El superarmament multiplica els motius de conflicte i augmenta
el risc del contagi.
2316. La, producció i el comerç de les armes toquen el bé comú de les nacions i de la comunitat internacional. Per això les autoritats públiques tenen el
dret i el deure de reglamentar-los. La recerca d'interessos privats o col·lectius
a curt termini no pot legitimar unes empreses que atien la violència i els
conflictes entre les nacions i comprometen l'ordre jurídic internacional.
2317. Les injustícies, les desigualtats excessives d'ordre econòmic o social,
l'enveja, la desconfiança i l'orgull causen estralls entre els homes i les nacions,
amenacen constantment la pau i provoquen les guerres. Tot el que es fa per
vèncer aquests desordres contribueix a edificar la pau i a evitar la guerra:
En la mesura que els homes són pecadors, el perill de guerra amenaça, i així
serà fins al retorn del Crist. Però en la mesura que, units en l'amor, els homes
superen el pecat, superen també la violència fins al compliment d'aquella
profecia: «Amb les seves espases faran relles, i falçs amb les seves llances. Les
nacions no alçaran l'espasa l'una contra l'altra, ni aprendran més a fer la guerra» (Is 2,4)3.
EN RESUM

2318. «De la mà del Senyor és l'ànima de tot ésser vivent i l'esperit de tota

carn és el seu do » úb 12,10).
2319. Tota vida humana, des del moment de la concepció fins a la mort, és

sagrada, perquè Déu, vivent i sant, ha volgut la persona humana per
ella mateixa, segons la seva imatge i semblança.
2320. L'homicidi és greument contrari a la dignitat de la persona i a la

santedat del Creador.
l. GS 80, § 4.

2. Cf. PP 53.

3. GS 78, § 6.

1906

1938
2538
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2321. La prohibició de matar no abroga el dret de posar.fora de l'estat de

causar dany un agressor injust. La legítima defensa és un deure greu
per al qui és responsable de la vida d 'altri o del bé comú.
2322. Des del moment de la concepció, l'infant té dret a la vida. L 'avor-

tament directe, és a dir, volgut com un fi o com un mitjà, és
una «ignomínia» 1 greument contrària a la llei moral. L'Església sanciona amb una pena canònica d 'excomunió aquest delicte contra la
vida humana.
2323. Perquè ha d'ésser tractat com a persona des de la seva concepció,

l 'embrió ha de ser defensat en la seva integritat, curat i guarit com tot
altre ésser humà.
2324. L'eutanàsia voluntària, qualssevol que en siguin les formes i els mo-

tius, constitueix un assassinat. És greument contrària a la dignitat
de la persona humana i al respecte al Déu vivent, el seu Creador.
2325. El suïcidi és greument contrari a la justícia, a l 'esperança i a la cari-

tat. El prohibeix el cinquè manament.
2326. L 'escàndol és una falta greu quan, per acció o per omissió, impulsa

deliberadament un altre a pecar greument.
2327. A causa dels mals i de les injustícies que la guerra provoca, cal fer tot

el que és-raonablement possible per evitar-la. L'Església prega: «De ·
la pesta, de la fam i de la guerra, deslliureu-nos, Senyor».
2328. L'Església i la raó humana declaren la validesa permanent de la llei

moral durant els conflictes armats. Les pràctiques deliberadament
contràries al dret de gents i als seus principis universals són crims.
2329. «La carrera d 'armaments és una plaga gravíssima per a la humani-

tat i perjudica el pobre d'una manera intolerable» 2 •
2330. «Benaurats els pacificadors, perquè seran anomenats fills de Déu»
(Mt 5,9).
ARTICLE

6 El sisè manament

No cometis adulteri (Ex 20,14; Dt 5,17).
Heu sentit que es va dir: «No cometràs adulteri». Doncs jo us dic que qualsevol que mira un dona per desitjar-la, ja ha comès adulteri amb ella en el seu
cor (Mt 5,27-28).
l. GS 27, § 3.

2. GS 81, § 3.
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I. «CREÀ L'HOME I LA DONA»

369-373

2331. «Déu és amor i viu en si mateix un misteri de comunió personal d'amor. Creant-la a imatge seva(. .. ) Déu inscriu en la humanitat de l'home i de la
dona la vocació i, per consegüent, la capacitat i la responsabilitat de l'amor i
de la comunió» 1 .

1604

«Déu creà l'home a la seva imatge ( .. .). Creà l'home i la dona» (Gn 1,27).
«Creixeu i multipliqueu-vos » (Gn 1,28). «El dia que Déu va crear Adam, el va
fer semblant a Déu. Els va crear home i dona. Els va beneir i els posà el nom
d 'Adam, que vol dir «Home», el dia que foren creats» (Gn 5,1-2).

2332. La sexualitat afecta tots els aspectes de la persona humana, en la unitat
del seu cos i de la seva ànima. Es refereix particularment a l'afectivitat, a la
capacitat d'estimar i de procrear, i, d'una manera més general, a l'aptitud per a
establir vincles de comunió amb altri.
2333. Pertoca a cada home i a cada dona de reconèixer i d'acceptar la seva
identitat sexual. La diferència i la complementaritat físiques, morals i espirituals s'orienten al bé del matrimoni i a l'expansió de la vida familiar. L'harmonia de la parella i de la societat depèn, en part, de la manera com es viuen
entre els dos sexes la complementaritat, la necessitat i l'ajuda mútues.
2334. «Creant l'ésser home i dona, Déu dóna la dignitat personal de la mateixa manera a l'home i a la dona» 2 . «L'home és una persona i això val tant per
a l'home com per a la dona, car ambdós foren creats a imatge i semblança d'un
Déu personal» 3.
2335. Cadascun dels dos sexes, amb una dignitat igual, bé que d'una manera
diferent, és imatge del poder i la tendresa de Déu. La unió de l'home i la dona
en el matrimoni és una manera d'imitar, en la carn, la generositat i la fecunditat del Creador: «L'home deixarà el pare i la mare i s'ajuntarà a la seva dona, i
seran una sola carn» (Gn 2,24). D'aquesta unió procedeixen totes les generacions humanes 4•
2336. Jesús va venir a restaurar la creació en la puresa dels seus orígens. En
el Sermó de la Muntanya interpreta d 'una manera rigorosa el designi de Déu:
«Heu sentit que es va dir: «No cometràs adulteri>~. Doncs jo us dic que qualsevol que mira una dona per desitjar-la, ja ha comès adulteri amb ella en el seu
cor» (Mt 5,27-28). L'home no ha de separar el que Déu va unir;.
La Tradició de l'Església ha entès el sisè manament com englobant tot el conjunt de la sexualitat humana.
l. FC 11.

2. FC 22 ; cf. GS 49, § 2.

3. MD 6.

4. Cf. Gn 4,1-2.25-26; 5,1.

5. Cf. Mt 19,6.
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II. LA VOCACIÓ A LA CASTEDAT

2520
2349

2337. La castedat significa la integració reeixida de la sexualitat en la persona i, per aquí, la unitat interior de l'home en el seu ésser corporal i espiritual.
La sexualitat, amb la qual s'expressa la pertinença de l'home al món corporal
i biològic, esdevé personal i verament humana quan s'integra en la relació de
persona a persona, en el do mutu total i temporalment il ·limitat de l'home i de
la dona.
La virtut de la castedat comporta, doncs, la integritat de la persona i la integralitat del do.
La integritat de la persona

2338. La persona casta manté la integritat de les forces de vida i d'amor
dipositades en ella. Aquesta integritat assegura la unitat de la persona i s'oposa a tot comportament que li pot dur perjudici. No tolera ni la doble vida, ni el
doble llenguatge 1 .

1767

2015

1809

407

2339. La castedat suposa un aprenentatge del domini d 'un mateix, que és
una pedagogia de la llibertat humana. L'alternativa és clara: o l'home mana
les seves passions i obté la pau, o es deixa esclavitzar per elles i es fa desgraciat2. «La dignitat de l'home exigeix que obri segons una elecció conscient .·
i lliure, és a dir, mogut i induït personalment des de dins, i no pas per un
impuls intern cec o sota una mera coacció externa. L'home obté una tal dignitat quan, deslliurant-se de tota captivitat de les passions, persegueix el seu fi
en la lliure elecció del bé i es procura amb eficàcia i iniciativa intel·ligent els
ajuts oportuns» 3 •
2340. El qui vol perseverar fidel a les promeses del seu Baptisme i resistir a
les temptacions, vetllarà per adoptar els mitjans necessaris: el coneixement
de si mateix, la pràctica d 'una ascesi adaptada a les situacions trohades, l'obediència als manaments divins, la pràctica de les virtuts morals i la fidelitat a la
pregària. «De fet , per la castedat som ajudats i reduïts a la unitat, que perdérem dispersant-nos» 4 .
2341. La virtut de la castedat es troba sota el vassallatge de la virtut cardinal
de la temprança} que tendeix a impregnar de raó les passions i els apetits de
la sensibilitat humana.
2342. El domini d 'un mateix és una obra de llarg abast. Mai no es pot considerar adquirit una vegada per sempre. Suposa un esforç renovat en totes les
l. Cf. Mt 5,37.

2. Cf. Sir 1,22.

3. GS 17.

4. St. Agustí, conf. 10, 29.
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edats de la vida1 . L'esforç exigit pot ser més intens en certes èpoques, quan es
forma la personalitat, durant la infantesa i l 'adolescència.

2343. La castedat té lleis de creixement que passen per graus marcats per la
imperfecció i massa sovint pel pecat. L'home virtuós i cast «es construeix dia a
dia amb les seves opcions nombroses i lliures; per això ell coneix, estima i
realitza el bé moral segons diverses etapes de creixement» 2•
2344. La castedat representa una tasca eminentment personal, implica també
un esforç cultural, car hi ha una «interdependència entre el desenrotllament
de la persona i el de la societat» 3. La castedat suposa el respecte dels drets de
la persona, en particular, el de rebre una informació i una educació que respectin les dimensions morals i espirituals de la vida humana.
2345. La castedat és una virtut moral. És també un do de Déu, -una gràcia,
un fr·uit de l'obra espiritual 4. L'Esperit Sant concedeix de poder imitar la puresa del Crist5 al qui ha estat regenerat amb l'aigua del baptisme.

2223

2525

1810

La integralitat del do d'un mateix

2346. La caritat és la forma de totes les virtuts. Sota la seva influència, la
castedat es presenta com una escola de donació de la persona. El domini d'un
mateix s'ordena al do d'un mateix. La castedat porta el qui la practica a fer-se
prop dels altres un testimoni de la fidelitat i de la tendresa de Déu.
2347. La virtut de la castedat es desclou en l'amistat. Indica al deixeble com
ha de seguir i imitar aquell que ens ha escollit per ser els seus amics6, se'ns ha
donat totalment i ens ha fet participar de la seva condició divina. La castedat és
promesa d'immortalitat.

1627

21 o
374

La castedat s'expressa principalment amb l'amistat envers el proïsme. Desen-

rotllada entre persones del mateix sexe o de sexe diferent, l'amistat representa un gran bé per a tots. Porta a la comunió espiritual.
Els diversos règims de la castedat

2348. Tot batejat és cridat a la castedat. El cristià ha estat «revestit del Crist»
(Ga 3,27), model de tota castedat. Tots els fidels del Crist són cridats a portar
una vida casta d'acord amb el seu estat particular de vida. En el moment del
seu Baptisme, el cristià es compromet a conduir la seva afectivitat dins la castedat.
2349. «Tothom ha de guardar aquella castedat que correspon al seu estat de
vida: els uns en la virginitat o el celibat consagrat, manera eminent de lliurarL Cf. Tt 2,1-6.

2. FC 34.

3. GS 25 , § l.

4. Cf. Ga 5,22.

5. Cf. lJn 3,3.

6. Cf. Jn 15,15.
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se amb més facilitat a Déu amb un cor no partit; els altres, tal com determina
per a tothom la llei moral i segons que siguin casats o celibataris» 1 . Els casats
són cridats a viure la castedat conjugal; els altres, a practicar la castedat en la
continència:
Hi ha tres formes de la virtut de la castedat: una és la dels esposos; l'altra, la
dels vidus, i la tercera, la de la virginitat. No en lloem una amb exclusió de les
altres. En això la disciplina de l'Església és rica 2 •
1632

2350. Els promesos han de viure la castedat en la continència. Han de veure
en aquesta situació de prova una descoberta del respecte mutu, un aprenentatge de la fidelitat i de l'esperança de rebre's l'un i l'altre de Déu. Reservaran
per al temps del matrimoni les manifestacions c.le tendresa específica de l'amor conjugal. S'ajudaran mútuament a créixer en la castedat.
Les ofenses a la castedat

2528

2351. La luxúria és un desig desordenat o una fruïció il·lícita del plaer veneri. El plaer sexual és moralment desordenat quan és recercat per ell mateix,
aïllat de les finalitats de la procreació i la unió.
2352. Per masturbació, cal entendre l'excitació voluntària dels òrgans genitals, a fi de treure'n plaer veneri. «En la línia d'una tradició constant, tant el
magisteri de l'Església com el sentit moral dels fidels han afirmat sense vacil· lar que la masturbació és un acte intrínsecament i greument desordenat» .
«Per qualsevol motiu que sigui, l'ús deliberat de la facultat sexual fora de les
relacions conjugals normals en contradiu la finalitat». La fruïció sexual hi és
recercada fora de «la relació sexual reclamada per l'ordre moral, aquella que
realitza, dins el context d'un amor veritable, el sentit integral d'una donació
mútua i de la procreació humana» 3 •

1735

Per formar un judici equitatiu sobre la responsabilitat moral dels subjectes i
per orientar l'acció pastoral, caldrà tenir en compte la immaduresa afectiva, la
força de les habituds contretes, l'estat d'angoixa o d'altres factors psíquics o
socials que poden disminuir i àdhuc reduir al mínim la culpabilitat moral.

2353. La fornicació és la unió carnal fora del matrimoni entre un home i una
dona lliures. És greument contrària a la dignitat de les persones i a la sexualitat
humana naturalment ordenada al bé dels esposos i a la generació i l'educació
dels fills. A més, és un escàndol greu, quan s'hi dóna la corrupció de joves.
2523

2354. La pornografia consisteix a treure els actes sexuals, reals o simulats,
de la intimitat de les parelles per exhibir-los davant terceres persones d 'una
l. CDF, dec!. «Persona humana» 11 .

9.

2. St. Ambròs, vid. 23.

3. CDF, dec!. «Persona humana»
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manera deliberada . Ofèn la castedat perquè clesnatura lirza !"acte conjugal. do
íntim i mutu dels esposos. Atempta greument contra b dignitat dels qui s'hi
lliuren (actors, comerciants, públic), ja que run esdcvL· per a l'altre l'objecte
d'un plaer rudimentari i d 'un profit il·lícit. Enfonsa uns i ,litres en la il·lusi() d'un
món artificial. És una falta greu . Les autoritats civils han c.l ïmpedir la producció
i la distribució de material pornogràfic.

2355. La prostitució és contrària a la dignitat de la p rsona que es prostitueix, reduïda al plaer veneri que es treu d 'ella. El qu i paga peca greument
contra ell mateix: t1·enca la castedat a què l'obliga el Baptisme i embruta el
seu cos, temple de l'Esperit Sant1. La prostitució és un flagell social. Afecta
habitualment les dones, però també els homes, els infa nts o els adolescents
(en aquests dos darrers casos, hi ha encara el. pecat d escàndol). Sempre és
greument pecaminós lliurar-se a la prostitució, però la misèria, la coacció o la
pressió social poden atenuar la imputabilitat de la falt ~t.
2356. La violació és l'entrada per efracció, amb violència, en la intimitat
sexual d 'una persona. És un atemptat contra la justíci:l i contra la caritat. La
violació fereix profundament el dret de cadascú al respecte, a la llibertat i a la
integritat física i moral. Crea un perjudici greu, que pot m~ircar la víctitna per
tota la vici.a. Sempre és un acte intrínsecament dolent. !~ncara és més greu b
violació comesa pels pares (cf. incest) o pe ls cx lucado:-s am b cis infant:-; que
els són confiats.

1 73 5

2297
.l 7"56
2388

castedat i homosexualitat

2357. L'homosexualitat designa les relacions entre hrnncs o dones que senten un atractiu sexual exclusivament o predominantment envers les persones
del seu propi sexe. Presenta formes molt variables a tra\·és dels segles i de les
cultures. La seva gènesi psíquica encara resta inexpli ·ada. Basant-se en la
sagrada Escriptura, que els presenta com greus dcpuvacions~. la Tradició
sempre ha declarat que «els actes d 'homosexualit~1l S( 'i n imdnsecament df'sordenats» 5. Són contraris a la llei natura l. Tanquen l':1cte sexual al do de la
vida. No procedeixen duna complementa1it:H afectiv~1 i sexual veritable. o
es poden aprovar en cap cas.
2358. Un nombre no negligíhle d'homes i dones pre-;enten tendències homosexuals pregonament arrelades. Aquesta inclinaci, >, objectivament desordenada, per a la majoria d'eJls és una prova . Cal ao ,llir-los amb respecte,
compassió i delicadesa. Cal evitar amb ells tot senyal de discriminació injusta.
Aquestes persones són cridades a realitzar la voluntat de Déu en la seva vkb
l. Cf. lC 6.1'5-20.
humana» 8.

2. Cf. Gn 19,1-29: Rm l. 2+27; lC (>.10: 1Trn l.l : 1.

5. COF. ckd. «Pl·rson<1

2333
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i, si són cristianes, a unir al sacrifici de la creu del Senyor les dificultats que
poden trobar pel fet de la seva condició.

2347

2359. Les persones homosexuals són cridades a la castedat. Amb les virtuts
de domini, educadores de la llibertat interior, de vegades amb el suport d'una
amistat desinteressada, amb l'oració i la gràcia sacramental, poden aproparse gradualment i resoltament - i així ho han de fer- a la perfecció cristiana.

III. L'AMOR DELS ESPOSOS

1601

1643
2332

2360. La sexualitat s'ordena a l'amor conjugal de l'home i de la dona. En el
matrimoni la intimitat corporal dels esposos és un signe i una penyora de
comunió espiritual. Entre els batejats, els vincles del matrimoni són santificats amb el sagrament.
2361. «La sexualitat, per mitjà de la qual l'home i la dona es lliuren l'un a
l'altre amb els actes propis i exclusius dels esposos, no és quelcom purament
biològic, sinó que pertany a la persona humana en allò que ella té de més
íntim. No es realitza de manera veritablement humana sinó quan és part integrant de l'amor amb el qual l'home i la dona es comprometen del tot entre
ells fins a la mort» 1 .
Tobies aleshores es va alçar del llit i digué a Sara: «Aixeca't, germana; preguem
i supliquem al nostre Senyor que ens tingui compassió i ens salvi». Es van alça r
i van començar a pregar i a suplicar que els salvés. I començà dient: «Sou
beneït, Déu dels nostres pares(...). Vós creàreu Adam i féreu Eva, la seva muller, que l'ajudés i el confortés. I d'ells dos sortí la raça dels homes. Sou vós qui
diguéreu: «No està bé que l'home estigui sol: fem-li un auxili, semblant a ell».
Jo, doncs, ara, rebo aquesta germana meva no per motius impurs, sinó tal com
ha de ser. Vulgueu tenir-nos compassió, i que puguem arribar plegats a la
vellesa». I deien l'un a l'altre: «Amén, amén». I aquella nit dormiren (Tb 8,4-9).

1611

2362. «Els actes per mitjà dels quals els esposos s'uneixen l'un amb l'altre
íntimament i castament són dignes i honestos: acomplerts d'una manera verament humana, signifiquen i afavoreixen aquella mútua donació amb la
qual s'enriqueixen l'un a l'altre amb joia i gratitud» 2 • La sexualitat és font
d'alegria i de plaer:
El Creador mateix ( ... ) va establir que en aquesta funció [de generació] els
esposos trobessin un plaer i una satisfacció de cos i d'esperit.. Així, doncs, els
esposos no fan res de mal cercant aquest plaer i fruint-ne . Accepten allò que el
l. FC 11.

2. GS 49, § 2.
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Creador els ha destinat. Ara, els esposos han de saber-se mantenir dins els
límits d'una justa moderació1 •

2363. Amb la unió dels esposos es realitza la doble finalitat del matrimoni:
el bé dels mateixos esposos i la transmissió de la vida. No es poden separar
aquestes dues significacions o valors del matrimoni sense alterar la vida espiritual de la parella ni comprometre els béns del matrimoni i el futur de la
família.
L'amor conjugal de l'home i de la dona es col·loca així sota la doble exigència
de la fidelitat i de la fecunditat.
La fidelitat conjugal

1646-1648

2364. «L'íntima comunitat de vida i d'amor conjugal, establerta pel Creador
i estructurada amb lleis pròpies, es funda en l'aliança matrimonial, és a dir, en
un irrevocable consentiment de persones» 2 • Ambdós es donen totalment i
irrevocablement l'un a l'altre. Ja no són dos, sinó que formen una sola carn.
L'aliança contractada lliurement pels esposos els imposa l'obligació de mantenir-la una i indissoluble 3 . «El que Déu va unir, que l'home no ho separi»
(Me 10,9) 4 •

1603

2365. La fidelitat expressa la constància en el manteniment de la paraula
donada. Déu és fidel. El sagrament del matrimoni fa entrar l'home i la dona
en la fidelitat del Crist envers l'Església. Per la castedat conjugal, donen testimoni d'aquest misteri davant el món.

1615

1640

Sant Joan Crisòstom suggereix als marits joves que facin aquest discurs a les
seves esposes: «T'he pres als meus braços, t'he estimat, t'he preferit a la meva
mateixa vida. La vida present no és res, i el meu somni més viu és de passar-la
tota amb tu, perquè així tinguem la certesa que tampoc no ens separarem en
aquella altra vida que ens és reservada(. .. ). Poso el meu amor per damunt de
tot, i res no em fóra més penós que no tenir els mateixos pensaments que tu» 5•
La fecunditat del matrimoni

1652-1653

2366. La fecunditat és un do, unfl del matrimoni, ja que l'amor conjugal
tendeix naturalment a ser fecund. El fill no ve de l'exterior a afegir-se a l'amor
mutu dels esposos; surt del cor mateix d'aquest do mutu , i n 'és un fruit i un
acompliment. Així l'Església, que «pren partit per la vida» 6, ensenya que «tot
acte matrimonial, en si mateix, ha d 'estar obert a la transmissió de la vida» 7 •
l. Pius XII, discurs del 29 d'octubre de 1951. 2. GS 48, § l. 3. Cf. CIC, can. 1056.
19,1-12; lC 7,10-11. 5. Hom. in Eph. 20, 8. 6. FC 30. 7. HV 11.

4. Cf. Mt
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«Aquesta doctrina, exposada moltes vegades pel Magisteri, es basa en el lligam
indissoluble que Déu ha volgut i que l'home no pot rompre per la seva iniciativa entre les dues significacions de l'acte conjugal: unió i procreació» 1 .
2205

2367. Cridats a donar la vida, els esposos p articipen del poder creador i de
la paternitat de Déu 2 • «En transmetre i després educar la vida humana, ofici
que ha de ser considerat com la seva missió pròpia, els esposos se saben
cooperadors de l'amor de Déu Creador i, per dir-ho així, els seus intèrprets.
Així, doncs, compliran el seu deure amb responsabilitat humana i cristiana» 3 .
2368. Un aspecte particular d'aquesta responsabilitat es refereix a la regulació de la procreació. Per raons justes, els esposos poden voler espaiar els
naixements dels seus fills. Han d'assegurar-se que el seu desig no procedeix
de l'egoisme, sinó que es conforma amb la generositat justa d'una paternitat
responsable. A més, regularan el seu comportament segons els criteris objectius de la moralitat:
En l'harmonització de l'amor conjugal amb la transmissió responsable de la
vida, la moralitat d 'un determinat comportament no depèn solament de la
intenció sincera i de la valoració dels motius , sinó que s'ha de determinar per
criteris objectius, basats en la naturalesa de la persona i dels seus actes i que
respectin tot el significat de la mútua donació i de la procreació humana en
un context d'amor veritable, cosa que no és possible si un no estima de debò
la virtut de la castedat conjugal4 •

2369. «Salvaguardant aquests dos aspectes essencials, .unió i procreació,
l'acte conjugal conserva íntegrament el sentit de l'amor mutu i veritable i la
seva ordenació a l'altíssima vocació de l'home, la paternitat» 5.
2370. La continència periòdica, els mètodes de regulació dels naixements
basats en l'autoobservació i el recurs als períodes infecunds6, són conformes
als criteris objectius de la moralitat. Aquests mètodes respecten el cos dels
esposos, encoratgen la tendresa entre ells i afavoreixen l'educació d'una llibertat autèntica. Per contra, és intrínsecament dolenta «tota acció que, ja sigui en previsió de l'acte conjugal, ja sigui durant el seu desenrotllament, ja
sigui durant el curs de les seves conseqüències naturals, es proposi com un fi
o un mitjà fer impossible la procreació» 7 :
Al llenguatge natural que expressa la recíproca donació total dels esposos, la
contracepció oposa un llenguatge objectivament contradictori, és a dir, el de
no donar-se a l'altre totalment: es produeix no sols el refús positiu cle l'obertura a la vida, sinó també una falsificació de la veritat interior de l'amor conjugal,
cridat sempre a donar-se en plenitud personal. La diferència antropològica i
l. HV 12; cf. Pius XI, enc. «Casti connubii».
§ 3.

5. HV 12.

6. Cf. HV 16.

7. HV 14.

2. Cf. Ef 3,1 4; Mt 23 ,9.

3. GS 50, § 2.

4. GS 51 ,
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moral que existeix entre la contracepció i el recurs als ritmes periòdics implica dues concepcions de la persona i de la sexualitat humana, irreconciliables
entre si' .

2371. «A part d'això, que tothom sàpiga de cert que la vida de l'home i la
comesa de transmetre-la no queden reclosos dins d'aquest món, el qual no
en pot donar tota la mesura ni tota la comprensió, sinó que tenen en perspectiva el destí etern dels homes» 2 •
2372. L'Estat és responsable del benestar dels ciutadans. Per això és legítim que
intervingui per orientar l'increment de la població. Pot fer-ho pel camí d'una informació objectiva i respectuosa , però no per via autoritària i de coacció. No és lícit que
substitueixi la iniciativa dels esposos, primers responsables de la procreació i l'educació dels fills 3 • No està autoritzat a fomentar mitjans de regulació demogràfica contraris
a la moral.

1703

2209

El do del :fill

2373. La sagrada Escriptura i la pràctica tradicional de l'Església veuen en
les famílies nombroses un signe de la benedicció divina i de la generositat
dels pares4 •
2374. És gran el sofriment dels esposos que es descobreixen estèrils. «Què
em voleu donar?», demanava Abraham a Déu. «Estic per anar-me'n sense
fills ... » (Gn 15,2). I Raquel cridava al seu maritJacob: «Dóna'm fills ; si no, em
moro!» (Gn 30,1).

1654

2375. Les investigacions que intenten reduir l'esterilitat humana són dignes
d'encoratjament, amb la condició que tinguin per norma «el servei de la persona humana, dels seus drets inalienables i el seu veritable bé integral, segons el projecte i la voluntat de Déu» 5.

2293

2376. Les tècniques que provoquen una dissociació de pares, amb la intervenció
d'una persona estranya a la parella (donació d'esperma o d'òvul, préstec d'úters) són
greument deshonestes. Aquestes tècniques (inseminació i fecundació artificials heteròlogues) lesionen el dret del fill a néixer d'un pare i d'una mare coneguts d'ell i units
entre ells pel matrimoni. Són tècniques que fan traïció al «dret d 'arribar a ser pare i
mare exclusivament l'un a través de l'altre» 6 •
2377. Practicades dintre la parella, aquestes tècniques (inseminació i fecundació artificials homòlogues) són potser menys perjudicials, però encara són moralment inacceptables. Dissocien l'acte sexual de l'acte procreador. L'acte fundador de l'existència
del fill ja no és un acte pel qual dues persones es donen l'una a l'altra, «confia la vida i
la identitat de l'embrió al poder dels metges i dels biòlegs, i instaura un domini de la
l. FC 32. 2. GS 51, § 4. 3. Cf. HV 23; PP 37. 4. Cf. GS 50, § 2.
vitae» intr. 2. 6. CDF, instr. «Donum vitae» 2, l.

5. CDF, instr. «Donum
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tècnica sobre l'origen i sobre el destí de la persona humana. Aquesta relació de domini
és d'ella mateixa contrària a la dignitat i a la igualtat que han de ser comunes entre
pares i fills» 1 • «La generació de la persona humana resta objectivament privada de la
seva perfecció pròpia: és a dir, la de ser el terme i el fruit d'un acte conjugal específic
de la unió dels esposos. ( ... ) Només el respecte de la connexió que hi ha entre els
significats de l'acte conjugal i el respecte de la unitat de l'ésser humà permeten una
procreació conforme amb la dignitat de la persona»2 .

2378. El fill no és quelcom degut, sinó un do. El «do més excel·lent del
matrimoni», és una persona humana. No es pot considerar com un objecte de
propietat, extrem a què conduiria un pretès «dret al fill ». En aquest camp,
només el fill té veritables drets: <<Té dret a ser el fruit de l'acte específic de
l'amor conjugal dels seus pares i també el dret a ser respectat com una persona des del moment de la concepció» 3.
2379. L'Evangeli ensenya que l'esterilitat física no és un mal absolut. Els esposos que, després d'haver esgotat els recursos legítims de la medicina, sofreixen per l'esterilitat s'associaran a la Creu del Senyor, font de tota fecunditat
espiritual. Poden mostrar la seva generositat adoptant infants abandonats o
realitzant serveis exigents a favor d 'algú altre.
N. LES OFENSES A LA DIGNITAT DEL MATRIMONI

1611

1640

2380. L'adulteri. Aquesta paraula designa la infidelitat conjugal. Quan un home i una dona, dels quals almenys un és casat, estableixen entre ells una ·
relació sexual, ni que sigui efímera, cometen un adulteri. El Crist condemna
l'adulteri, encara que sols sigui de desig4. El sisè manament i el Nou Testament
prohibeixen absolutament l'adulteri 5. Els profetes en denuncien la gravetat.
Veuen en l'adulteri la figura del pecat d'idolatria6 .
2381. L'adulteri és una injustícia. El qui el comet falta als seus compromisos.
Fereix el signe de l'aliança que és el vincle matrimonial, lesiona els drets de
l'altre cònjuge i atempta contra la institució del matrimoni violant el contracte
que n'és el fonament. Compromet el bé de la generació humana i dels fills
que tenen necessitat de la unió estable dels pares.
El divorci

1614

2382. Jesucrist, el Senyor, va insistir sobre la intenció original del Creador
que volgué un matrimoni indissoluble7 . Va abolir les toleràncies que s'havien
introduït en la Llei antiga8.
l. CDF, instr. «Donum vitae» 2, 5. 2. CDF, instr. «Donum vitae» 2, 4. 3. CDF, instr. «Donum
vitae» 2, 8. 4. Cf. Mt 5,27-28. 5. Cf. Mt 5,32; 19,6; Me 10,11; lCo 6,9-10. 6. Cf. Os 2,7;Jr 5,7;
13,27. 7. Cf. Mt 5,31-32; 19,3-9; Me 10,9; Le 16, 18; lCo 7,10-11. 8. Cf. Mt 19,7-9.
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Entre batejats, «el matrimoni celebrat i consumat no pot ser dissolt per cap
potestat humana, ni per cap altra causa, fora de la mort» 1 •

2383. La separació dels esposos amb el manteniment del vincle matrimonial pot ser legítima en certs casos previstos pel Dret canònic 2 .

1649

Si el divorci civil resulta ser l'única manera possible d'assegurar alguns drets legítims, la
cura dels fills o la defensa del patrimoni, es podrà tolerar sense constituir falta moral.

2384. El divorci és una ofensa greu a la llei natural. Pretén rompre el contracte lliurement consentit pels esposos de viure l'un amb l'altre fins a la mort.
El divorci fa injúria a l'aliança de salvació, de la qual el matrimoni sacramental
és el signe. El fet de contractar una nova unió, per més que la llei civil la
reconegui, afegeix encara més gravetat a la ruptura: el cònjuge que s'ha tornat a casar es troba llavors en situació d'adulteri públic i permanent:

1650

Si el marit, després de separar-se de la muller, té relacions amb una altra
dona, és adúlter, ja que fa cometre un adulteri a aquesta dona; i la dona que
habita amb ell és adúltera, ja que ha atret vers ella el marit d'una altra3.

2385. El divorci té també caràcter immoral pel desordre que introdueix en
la cèl·lula familiar i en la societat. Aquest desordre provoca perjudicis greus:
per al cònjuge que es troba abandonat; per als fills, traumatitzats per la separació dels pares i sovint estiragassats entre ells; pels seus efectes de contagi, que en fan una veritable plaga social.
2386. Pot esdevenir-se que un dels cònjuges sigui la víctima innocent del
divorci pronunciat per la llei civil; llavors aquest cònjuge no trenca el precepte moral. Hi ha una diferència considerable entre el cònjuge que s'ha esforçat
amb sinceritat a ser fidel al sagrament del Matrimoni i es veu injustament
abandonat, i el qui, per una falta greu que ha comès, destrueix un matrimoni
canònicament vàlid4 •

1640

Altres ofenses a la dignitat del matrimoni

2387. És comprensible el drama del qui, desitjós de convertir-se a l'Evangeli,
es veu obligat a repudiar una o més dones amb qui ha conviscut maritalment
durant anys. Tanmateix la poligàmia no s'avé amb la llei moral. «S'oposa radicalment a la comunió conjugal; nega directament el designi de Déu tal com
ens ha estat revelat des del començament, és contrària a la igualtat en la dignitat personal de l'home i de la dona, que en el matrimoni es donen en un amor
total que per aquest fet mateix és únic i exclusiu» 5. El cristià que havia estat
l. CIC, can. 1141. 2. Cf. CIC, can. 1151-1155.
5. FC 19; cf. GS 47, § 2.

3. St. Basili, moral. regla 73.

4. Cf. FC 84.

1610

498

Tercera part

polígam té obligació greu en justícia de fer honor a les obligacions contractades en relació amb les seves antigues dones i els seus fills.
2356

2207

2285

1631

2388. L'incest designa les relacions íntimes entre parents o afins en un grau
que prohibeix el matrimoni entre ells 1. Sant Pau estigmatitza aquesta falta
particularment greu: «A tot arreu se sent dir que hi ha un cas d'incest entre
vosaltres (. .. ), fins al punt que un té la dona del seu pare! (. .. ) Congregats en
nom del Senyor Jesús(. .. ), que aquest tal sigui lliurat a Satanàs per a perdició
de la seva carn ... »2• L'incest corromp les relacions familiars i marca una regressió a l'animalitat.
2389. Es poden relacionar amb l'incest els abusos sexuals comesos per
adults amb infants o adolescents confiats a la seva guarda. Llavors la falta es
duplica amb un atemptat escandalós contra la integritat física i moral dels
joves, que en resultaran senyalats per tota la vida, i una violació de la responsabilitat educativa.
2390. Hi ha unió lliure quan l'home i la dona es neguen a donar una forma
jurídica i pública a un enllaç que comporta la intimitat sexual.
L'expressió és fal·laç. Què pot significar una unió en la qual les persones no es comprometen l'una amb l'altra, i testimonien així una manca de confiança en l'altre, en ells
mateixos i en el futur?

2353
1385

2364

L'expressió s'aplica a situacions diferents: concubinatge, refús de matrimoni
com a tal, incapacitat a obligar-se amb lligams duradors 3 . Totes aquestes situacions ofenen la dignitat del matrimoni; destrueixen la idea mateixa de la família, i afebleixen el sentit de la fidelitat. Són contràries a la llei moral: l'acte
sexual ha de tenir lloc exclusivament dintre el matrimoni; fora d'ell constitueix sempre un pecat greu i exclou de la comunió sacramental.
2391. Molts reclamen avui una mena de «dret de prova», quan hi ha intenció
de contreure matrimoni. Sigui quina sigui la fermesa del propòsit dels qui es
comprometen amb relacions sexuals prematures, «aquests tals no donen garanties segures sobre la sinceritat i la fidelitat que han de tenir les relacions
interpersonals entre home i dona, ni tampoc de protegir-les contra fantasies i
capricis»4. La unió carnal tan sols és moralment legítima quan s'instaura en
una comunitat de vida definitiva entre l'home i la dona. L'amor humà no tolera
la «prova». Exigeix un do total i definitiu de les persones entre elles 5.
EN RESUM

2392. «L'amor és la vocació fonamental i innata de tot ésser humà»6.
l. Cf. Lv 18,7-20.
80. 6. FC 11.

2. lC 5,1.4-5.

3. Cf. FC 81.

4. CDF, decl. «Persona humana» 7.

5. Cf. FC
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2393. Creant l'ésser humà home i dona, Déu donà la mateixa dignitat personal a l'un i a l'altra. Ambdós, home i dona, han de reconèixer cadascun la seva identitat sexual.
2394. El Crist és el model de la castedat. Tot batejat és cridat a portar una
vida casta, cadascú segons el seu propi estat de vida.
2395.

I.a, castedat significa la integració de la sexualitat en la persona. Comporta l'aprenentatge del domini d'un mateix.

2396. Entre els pecats greument contraris a la castedat, cal citar la masturbació, la fornicació, la pornografia i les pràctiques homosexuals.
2397. L'aliança que els esposos han contret lliurement implica un amor fidel. Els imposa l'obligació de guardar indissoluble el seu matrimoni.
2398.

I.a, fecunditat

és un bé, un do i un fi del matrimoni. Donant la vida,
els esposos participen de la paternitat de Déu.

2399. La regulació de la natalitat representa un dels aspectes de la paternitat i de la maternitat responsables. La, legitimitat de les intencions dels
esposos no justifica el recurs a mitjans moralment inacceptables (per
exemple, l'esterilització directa i la contracepció).
2400. L'adulteri i el divorci, la poligàmia i la unió lliure són ofenses greus a
la dignitat del matrimoni.
ARTICLE 7 El setè manament
No robis (Ex 20,15; Dt 5,19).
No robaràs (Mt 19,18).

2401. El setè manament prohibeix de prendre o retenir injustament el bé
del proïsme i de causar-li perjudici en els seus béns de qualsevol manera que
sigui. Prescriu la justícia i la caritat en la gestió dels béns terrenals i dels fruits
del treball de l'home. Amb vista al bé comú, mana que es respecti la destinació
universal dels béns i el dret de propietat privada. La vida cristiana s'esforça a
ordenar a Déu i a la caritat fraterna els béns d'aquest món.

1807

952

I. IA DESTINACIÓ UNIVERSAL I IA PROPIETAT PRIVADA DELS BÉNS

2402. Al començament Déu va confiar la terra i els seus recursos a la gerència comuna de la humanitat perquè en tingués cura, la dominés amb el seu
treball i gaudís dels seus fruits 1 . Els béns de la creació són destinats a tot el
l. Cf. Gn 1,26-29.
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llinatge humà. Però la terra està repartida entre els homes per assegurar-los la
vida, exposada a la penúria i amenaçada amb la violència. L'apropiació dels
béns és legítima per garantir la llibertat i la dignitat de les persones, per ajudar
cadascun a subvenir a les seves necessitats fonamentals i a les necessitats
d'aquells la cura dels quals té encarregada. Aquesta apropiació ha de permetre que es manifesti una solidaritat natural entre els homes.

2403. El dret a la propietat privada, adquirida o rebuda de manera justa, no
aboleix la destinació original de la terra al conjunt de la humanitat. La destinació universal dels béns continua essent primordial, tot i que la promoció
del bé comú exigeix el respecte de la propietat privada, del seu dret i del seu
exercici.

30 7

2404. «L'home, en usar-ne, ha de tenir les coses exteriors que posseeix, no
solament com a pròpies d'ell, sinó encara com a comunes, en el sentit que
puguin aprofitar no tan sols a ell, sinó també als altres» 1 . La propietat d'un bé
fa del propietari un administrador de la Providència perquè el faci fructificar i
en comuniqui els beneficis als altres, principalment als seus pròxims.
2405. Els béns de producció -materials o immaterials---'-- com terres o fabriques,
aptituds o arts, demanen les atencions dels seus possessors, perquè siguin profitosos
a molts. Els propietaris dels béns d'ús i de consum se n 'han de servir amb temprança i
han de reservar la part millor per a l'hoste, el malalt i el pobre.

1903

2406. L'autoritat política té el dret i el deure de regular, en funció del bé
comú, l'exercici legítim del dret de propietat2.
II. EL RESPECTE A LES PERSONES I ALS SEUS BÉNS

1809
1807
1839

2407. En matèria econòmica, el respecte a la dignitat humana exigeix la
pràctica de la virtut de la temprança, per moderar l'afecció als béns d'aquest
món; de la virtut de la justícia, per preservar els drets del proïsme i donar-li el
que li és degut, i de la solidaritat, segons la regla d'or i la liberalitat del Senyor
que «era ric i per nosaltres es va fer pobre, per enriquir-nos amb la seva
pobresa» (2Co 8,9).
El respecte als béns d'altri

2408. El setè manament prohibeix el robatori, és a dir, la usurpació dels
béns d'altri contra la voluntat raonable del propietari. No hi ha robatori si el
consentiment es pot suposar o si el refús és contrari a la raó i a la destinació
universal dels béns. Aquest és el cas de la necessitat urgent i evident, quan
l. GS 69, § l.

2. Cf. GS 71, § 4; SRS 42; CA 40; 48.
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l'únic mitjà de subvenir a les necessitats immediates i essencials (alimentació,
habitatge, vestit ... ) és disposar del béns d'un altre i utilitzar-los 1 •
2409. Qualsevol forma de prendre o de retenir injustament els béns d'un
altre, fins si no contradiu les disposicions de la llei civil, és contrària al setè
manament. Així, retenir deliberadament objectes prestats o perduts; defraudar en el comerç 2; pagar salaris injustos 3; apujar els preus especulant amb la
ignorància o amb la misèria dels altres4.

1867

També són actes moralment il·lícits: l'especulació amb què hom mira de fer canviar
artificialment l'estímació dels béns, amb vista a treure'n avantatge en detriment d 'altri;
la corrupció amb què es procura torçar el judici dels qui han de prendre les decisions
segons el dret; l'apropiació i l'ús privat dels béns socials d 'una empresa; els treballs
mal fets , el frau fiscal , la falsificació de xecs i de factures, les despeses excessives, la
malversació. Causar voluntàriament un dany a les propietats privades o públiques és
contrari a la llei moral i demana reparació.

2410. Hi ha obligació de mantenir les promeses i d 'observar rigorosament
els contractes, en tant que el compromís pres sigui moralment just. Una part
notable de la vida econòmica i social depèn del valor dels contractes entre
persones físiques o morals. Així els contractes comercials de venda o compra, els contractes de lloguer o de treball. Tot contracte ha de ser ajustat i
executat de bona fe.

2101

2411. Els contractes se sotmeten a la justícia commutativa que regula els
intercanvis entre les persones i entre les institucions amb el puntual respecte
de llurs drets. La justícia commutativa obliga estrictament; exigeix la salvaguarda dels drets de propietat, el pagament dels deutes i la prestació de les
obligacions lliurement contractades. Sense la justícia commutativa, no és
possible cap més forma de justícia.

1807

La justícia commutativa es distingeix de la justícia legal, que fa referència a allò que el
ciutadà deu equitativament a la comunitat, i també de la justícia distributiva, que
regula allò que la comunitat deu als ciutadans proporcionalment a llurs contribucions
i necessitats.

2412. En virtut de la justícia commutativa, la reparació de la injustícia comesa exigeix la restitució del bé furtat al seu propietari:
Jesús beneí Zaqueu perquè es va comprometre a restituir: «A tots els qui he defraudat
res, els ho restitueixo quatre vegades més» (Lc 19,8). Els qui d'una manera directa o
indirecta s'han apoderat d 'un bé que no és seu, tenen obligació de restituir-lo, o de
tornar l'equivalent en naturalesa o en espècie, si la cosa ha desaparegut, així com els
fruits o els avantatges que legítimament n 'hauria obtingut el seu propietari. També
estan obligats a restituir, a proporció de les seves responsabilitats i profits, tots els qui
l. Cf. GS 69, § l.

2. Cf. Dt 25 , 13-16.

3. Cf. Dt 24,14-15; Jm 5,4.

4. Cf. Am 8,4-6.

1459
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han participat al robatori d'alguna manera, o se n'han aprofitat amb coneixement de
causa. Per exemple: els qui l'han manat, l'han ajudat o l'han encobert.

2413. Els jocs d 'atzar(jocs de cartes, etc.) o les apostes no són, en si, contraris a la
justícia. Però esdevenen moralment inacceptables quan priven la persona d'allò que
li cal per a subvenir a les seves necessitats o a les dels altres. La passió del joc corre el
risc de tornar-se una servitud greu. Apostar injustament o fer trampa en el joc és una
falta en matèria greu, excepte que el dany infligit sigui tan lleuger que el qui l'ha sofert
no pugui considerar-lo raonablement com una cosa important.
2297

2414. El setè manament prohibeix els actes o empreses que, per la raó que
sigui, egoista o ideològica, mercantil o totalitària, esclavitzen les persones, els
trepitgen la dignitat personal, els compren, els venen i els intercanvien, com
si fossin mercaderies. És un pecat contra la dignitat de les persones i els seus
drets fonamentals reduir-les per la violència a un valor d'ús o a una font d'ingressos. Sant Pau manava a un amo cristià que tractés el seu esclau cristià «no
ja com un esclau( ... ), sinó com a germà estimat en el Senyor» (Flm 16).
El respecte a la integritat de la creació

3 78

2415. El setè manament mana que respectem tot el que Déu ha creat. Els
animals, les plantes i els éssers inanimats, són destinats naturalment al bé
comú de la humanitat passada, present i futura 1 . L'ús dels recursos minerals,
vegetals i animals de l'univers no es pot separar del respecte de les exigències morals. El domini concedit pel Creador a l'home sobre els éssers inani- .
mats i els éssers vius no és absolut; ha de tenir en compte la qualitat de vida
del proïsme, incloses les generacions que han de venir; exigeix un respecte
religiós a la integritat de la creació 2 •

344

2416. Els animals són criatures de Déu, que les volta de sol·licitud providencial3. Amb la seva simple existència, el beneeixen i li donen glòria4 . Per això els
homes els han de tractar amb mirament. Recordem amb quina delicadesa els
sants, com sant Francesc d'Assís o sant Felip Neri, tractaven els animals.

226, 358

373

2234

2417. Déu va confiar els animals a l'atenció d 'aquell que va crear a la seva
imatge 5 . Per tant, és lícit que ens servim dels animals per menjar i per la confecció dels vestits. Es poden domesticar perquè ajudin l'home en els seus
treballs i en els seus ocis. Els experiments mèdics i científics amb animals són
pràctiques moralment acceptables si es mantenen dintre els límits raonables i
contribueixen a guarir o a salvar vides humanes.
2418. És contrari a la dignitat humana fer patir inútilment els animals i malgastar les seves vides. És igualment indigne que hom despengui per ells quanL Cf. Gn 1,28-31.
9,1-4.

2. Cf. CA 37-38.

3. Cf. Mt 6,26.

4. Cf. Dn 3,57-58.

5. Cf. Gn 2,19-20;
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titats de diner que caldria dedicar prioritàriament a alleujar la misèria dels
homes. Podem estimar els animals, però sense desviar vers ells l'afecte que
devem només a les persones

2446

Ill. IA DOCTRINA SOCW DE L'ESGLÉSIA

2419. «La revelació cristiana ens fa conèixer amb més profunditat les lleis de
la vida social»1 . L'Església rep de l'Evangeli la revelació plena de la veritat de
l'home. Quan compleix la seva missió d 'anunciar l'Evangeli, dóna testimoni a
l'home, en nom del Crist, de quina és la seva dignitat pròpia i la seva vocació a
la comunió de les persones; li ensenya també les exigències de la justícia i de
la pau, conformes a la saviesa divina.
2420. L'Església emet un judici moral, en matèria econòmica i social «quan
els drets fonamentals de la persona o la salut de les ànimes ho reclamen» 2 . En
l'ordre de la moralitat, actua en nom d'una missió diferent de la que tenen les
autoritats polítiques: l'Església es preocupa dels aspectes temporals del bé
comú per raó de llur ordenament al Bé sobirà, el nostre fi últim. S'esforça per
inspirar les actituds justes amb referència als béns terrenals i en les relacions
sòcio-econòmiques.

1960
359

2032

2246

2421. La doctrina social de l'Església es va desenrotllar durant el segle XIX, quan es
produeix l'encontre de l'Evangeli amb la societat industrial moderna, de les seves
noves estructures de producció de béns de consum, de la nova manera d'entendre la
societat, l'Estat i l'autoritat, de les noves formes de treball i de propietat. El desenvolupament de la doctrina de l'Església, en matèria econòmica i social, dóna testimoni del
valor permanent de l'ensenyament de l'Església i alhora del sentit veritable de la seva
Tradició sempre viva i activa3.
2422. L'ensenyament social de l'Església conté un cos de doctrina que s'articula a mesura que l'Església va interpretant els esdeveniments enllà de la
història, a la llum del conjunt de la paraula revelada per Jesucrist amb l'assistència de l'Esperit Sant4. Aquest ensenyament esdevé més acceptable per als
homes .de bona voluntat com més inspira la conducta dels fidels.
2423. La doctrina social de l'Església proposa uns principis de reflexió; en fa
sortir criteris de judici, i dóna orientacions per a l'acció:
Tot sistema segons el qual les relacions socials han d'estar determinades completament pels factors econòmics és contrari a la naturalesa de la persona humana i dels
seus actes 5.

2424. Una teoria que fa del profit la regla exclusiva i el fi últim de l'activitat econòmica és moralment inacceptable. L'afany desordenat de riquesa no deixa de produir els
l. GS 23, § l.

2. GS 76, § 5.

3. Cf. CA 3.

4. Cf. SRS l; 41.

5. Cf. CA 24.
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seus efectes perversos. És una de les causes dels nombrosos conflictes que pertorben
l'ordre social 1.
Un sistema que «sacrifiqui els drets fonamentals de les persones i dels grups a l'organització col·lectiva de la producció» és contrari a la dignitat de l'home2 • Tota pràctica que
redueixi les persones a no ser res més que purs mitjans de cara al profit, esclavitza
l'home, condueix a la idolatria dels diners i contribueix a l'expansió de l'ateisme. «No
podeu servir Déu i el diner» (Mt 6,24; Lc 16,13).

676

1886

2425. L'Església ha rebutjat les ideologies totalitàries i atees associades, en temps
modern, al «comunisme» o al «socialisme». D'altra banda, ha refusat en la pràctica del
«capitalisme» l'individualisme i la primacia absoluta de la llei del mercat sobre el
treball de l'home3. La regulació de l'economia mitjançant la sola planificació centralitzada perverteix d'arrel els llaços socials; la regulació per la sola llei del mercat falta a la
justícia social, car «hi ha moltes necessitats humanes que no tenen sortida en el mercat»4. Cal preconitzar una regulació raonable del mercat i de les iniciatives econòmiques, segons una justa jerarquia dels valors i atenent al bé comú.

IV. L'ACTMTAT ECONÒMICA I IAJUSTÍCIA SOCIAL

1928

307
378

531

2426. El desenvolupament de les activitats econòmiques i el creixement de
la producció són per subvenir a les necessitats dels éssers humans. La vida ..
econòmica no és solament per multiplicar els béns produïts i augmentar el
profit o el poder; està ordenada, en primer lloc, al servei de les persones, de
tot l'home i de tota la comunitat humana. Conduïda amb mètodes propis,
l'activitat econòmica s'ha d'exercir dins els límits de l'ordre moral, segons la
justícia social, a fi de respondre al designi de Déu sobre l'home.5.
2427. El treball humà procedeix immediatament de persones creades a la
imatge de Déu, i cridades a prolongar, les unes amb les altres i per les altres,
l'obra de la creació amb el domini sobre la terra6. El treball, doncs, és un
deure: «Si algú no vol treballar, que no mengi» (2Te 3,10)7. El treball fa honor
als dons del Creador i als talents rebuts. També pot ser redemptor. Suportant
la pena8 en unió amb Jesús, l'obrer de Natzaret i el crucificat del Calvari,
l'home col·labora d'una certa manera amb el Fill de Déu en la seva obra redemptora. Es mostra deixeble del Crist portant la creu, cada dia, en l'activitat
que és cridat a practicar9. El treball pot ser un mitjà de santificació i una animació de les activitats terrenals en l'Esperit del Crist.
l. Cf. GS 63, § 3; LE 7; CA 35. 2. GS 65.
Gn 1,28; GS 34; CA 31. 7. Cf. l Te 4,11 .

3. Cf. CA 10; 13; 44. 4. CA 34. 5. Cf. GS 64.
8. Cf. Gn 3,14-19. 9. Cf. LE 27.

6. Cf.
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2428. Amb el treball, la persona exerceix i completa una part de les capacitats inscrites en la seva naturalesa. El valor primordial del treball prové de
l'home mateix, que n'és l'autor i el destinatari. El treball és per a l'home, i no
l'home per al treball1.

2834

2185

Tothom ha de poder treure del treball els mitjans de subvenir a la seva vida i a
la dels seus, i de servir la comunitat humana.

2429. Tothom té el dret d'iniciativa econòmica. Cadascú se servirà legítimament dels seus talents per contribuir a una abundància profitosa per a tots, i
per recollir els fruits justos dels seus esforços. Vetllarà per conformar-se a les
reglamentacions donades per les autoritats legítimes amb vista al bé comú 2•
2430. La vida econòmica posa en joc interessos diversos, sovint oposats entre ells. Així s'explica l'emergència dels conflictes que la caracteritzen3 . Hom
s'esforçarà a reduir aquests conflictes amb la negociació que respecti els drets
i els deures de cada col·laborador social: els responsables de les empreses, els
representants dels assalariats, per exemple, de les organitzacions sindicals, i,
eventualment, els poders públics.
2431. La responsabilitat de l'Estat. «L'activitat econòmica -en particular l'economia de mercat- no pot desenvolupar-se dins un buit institucional, jurídic i polític. Al contrari, suposa una seguretat que garanteixi la llibertat individual i la propietat, ultra un sistema monetari estabilitzat i uns serveis públics , 1908
eficients. La primera incumbència de l'Estat és, doncs, de garantir aquesta seguretat, de tal manera que el qui treballa i produeix pugui disposar dels fruits
del seu treball, i doncs se senti estimulat a fer-lo amb eficàcia i honestedat( ... ).
Una altra incumbència de l'Estat és la de vigilar i encarrilar l'exercici dels drets
humans en el sector econòmic. Però, en aquest camp, la primera responsabili- 1883
tat no és de l'Estat, sinó de cada persona i dels diversos grups i associacions en 41
què la societat s'articula» 4.
2432. Els responsables d 'empresa tenen davant la societat la responsabilitat
econòmica i ecològica de les seves operacions 5. Tenen el deure de considerar
el bé de les persones i no pas solament l'augment dels profits. Aquests, tanmateix, són necessaris. Permeten de realitzar les inversions que asseguren
l'esdevenidor de les empreses i garanteixen els llocs de treball.
2433. L'accés al treball i a la professió ha d 'estar obert a tothom sense discriminacions injustes, homes i dones, sans i disminuïts, autòctons i immigrats 6.
En funció de les circumstàncies, la societat, per la seva banda, ha d 'ajudar els
ciutadans a procurar-se un treball i una ocupació7.
l. Cf. LE 6.
Cf. CA 48.

2. Cf. CA 32; 34.

3. Cf. LE 11.

4. CA 48.

5. Cf. CA 37.

6. Cf. LE 19; 22-23.

7.

2415
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2434. El salari just és el fruit legítim del treball. Negarlo o retenir-lo pot
constituir una injustícia greu1. Per determinar la remuneració equitativa, caldrà tenir en compte alhora les necessitats i la contribució de cadascú. «El
treball s'ha de remunerar de tal manera que permeti a l'home de portar, ell i
els seus, una vida digna en el pla material, social, cultural i espiritual, tenint en
compte el càrrec i la productivitat de cadascú, així com la situació de l'empresa i el bé comú 2• L'acord de les parts no és suficient per a justificar moralment
l'import del salari.
2435. La vaga és moralment legítima quan es presenta com un recurs inevitable, o necessari, amb vista a un benefici proporcionat. És moralment inacceptable quan va acompanyada de violències , o bé si se li assignen objectius
no directament relacionats amb les condicions de treball o contraris al bé
comú.
2436. És injust de no pagar als organismes de la seguretat social les cotitzacions establertes per les autoritats legítimes.
La privació de treball a causa de l'atur, és quasi sempre, per al qui n'és víctima,
un atemptat a la seva dignitat i una amenaça contra l'equilibri de la vida. A més
del dany personalment sofert, molts altres perills en deriven per a la seva lla1.3.
V. JUSTÍCIA I SOLIDARITAT ENTRE LES NACIONS

1938

1911

2315

2437. En el pla internacional, la desigualtat dels recursos i dels mitjans econòmics arriba a provocar entre les nacions un veritable «fossat »4. D'una banda, hi ha els qui tenen i desenrotllen els mitjans de creixement i, de l'altra, els
qui acumulen els deutes.
2438. Diverses causes, de naturalesa religiosa, política, econòmica i financera, donen avui «a la qüestió social una dimensió mundial» 5. Cal que hi hagi
solidaritat entre les nacions, la política de les quals ja és interdependent. Això
encara és més indispensable quan es tracta d'acabar amb els «mecanismes
perversos» que posen obstacles al desenvolupament dels països menys avançats6. Cal substituir els sistemes financers de caràcter abusiu o usurari7 , les
relacions comercials iniqües entre les nacions i la cursa d'armaments, per un
esforç comú que mobilitzi els recursos vers objectius de desenvolupament
moral, cultural i econòmic. «Caldrà tornar a fixar les prioritats i les escales de
valors» 8 .
2439. Les nacions riques tenen una responsabilitat moral greu amb referència a aquelles que, per elles mateixes, no poden assegurar els mitjans del seu
l. Cf. Lv 19,13; Dt 24,14-15;Jm 5,4. 2. GS 67, § 2.
SRS 17; 45. 7. Cf. CA 35. 8. CA 28.

3. Cf. LE 18.

4. SRS 14.

5. SRS 9.

6. Cf.
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desenrotllament o s 'han vist impedides per tràgics esdeveniments històrics. És
un deure de solidaritat i de caritat; és també una obligació de justícia, si el
benestar de les nacions riques prové de fonts que no han estat pagades equitativament.

2440. L'ajuda directa és una resposta apropiada a necessitats immediates,
extraordinàries, causades, per exemple, per catàstrofes naturals, epidèmies,
etc. Però no és suficient per a reparar els greus danys que resulten de situacions de misèria, ni per a proveir a les necessitats d 'una manera duradora. Cal
també reformar les institucions econòmiques i financeres internacionals perquè promoguin millor unes relacions equitatives amb els països menys avançats 1. Cal sostenir l'esforç dels països pobres treballant pel seu creixement i el
seu alliberament2 • I aquesta doctrina demana de ser aplicada d'una manera
molt particular dins l'àmbit del treball agrícola. Els camperols, sobretot en el
tercer món, formen la massa preponderant dels pobres.
2441. Fer créL~er el sentit de Déu i el coneixement d'un mateix és a la base
de tot desenvolupament complet de la societat humana. Aquest desenvolupament multiplica els béns materials i els posa al servei de la persona i de la seva
llibertat. Disminueix la misèria i l'explotació econòmiques. Fa créixer el respecte de les identitats culturals i l'obertura a la transcendència3.
2442. Els pastors de l'Església no han d'intervenir directament en la construcció política i en l'organització de la vida social. Aquesta tasca forma part de
la vocació dels fidels la,ics, que han d'actuar amb iniciativa pròpia entre els
seus conciutadans. L'acció social pot implicar molts camins concrets. Però
sempre tindrà a la vista el bé comú i s'inspirarà en el missatge evangèlic i en
l'ensenyament de l'Església. Pertany als fidels laics «animar les realitats temporals amb zel cristià i comportar-s'hi com artesans de pau i de justícia» 4.

1908

899

VI. L'AMOR ALS POBRES

2544-2547

2443. Déu beneeix els qui ajuden els pobres i reprova els qui se n'aparten:
«Dóna a qui et demana; i no esquivis el qui et vol manllevar». «Gratuïtament
ho heu rebut, doneu-ho gratuïtament» (Mt 10,8). Pel que hauran fet amb els
pobres, el Crist reconeixerà els seus elegits5. El signe de la presència del Crist
es dóna quan «els desventurats reben l'anunci de la Bona Nova» (Mt 11,5)6.

786

2444. «L'amor de l'Església als pobres (. .. ) pertany a la seva tradició constant»7. S'inspira en l'Evangeli de les benaurances8 , en la pobresa deJesús 9 i en
la seva atenció als pobres 10 . L'amor als pobres és encara un dels motius del
l. Cf. SRS 16. 2. Cf. CA 26. 3. SRS 32; CA 51. 4. SRS 47; cf. SRS 42 . 5. Cf. Mt 25,31-36.
Cf. Lc 4,18. 7. CA 57. 8. Cf. Lc 6,20-22. 9. Cf. Mt 8,20. 10. Cf. Me 12,41-44.

6.

525,544,
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deure de treballar perquè «es pugui donar al qui passa necessitat» (Ef 4,28).
No s'estén únicament a la pobresa material, sinó també a les nombroses formes de pobresa cultural i religiosa 1 .
2536

2547

2445. L'amor als pobres és incompatible amb l'amor immoderat a la riquesa
o el seu ús egoista:
Au, ara, els rics! Ploreu, planyeu-vos per les calamitats que han de venir damunt vostre. La vostra riquesa quedarà podrida, i els vostres vestits arnats; el
vostre or i plata, rovellats, i el seu rovell serà un testimoni contra vosaltres i
devorarà la vostra carn. És com un foc el que heu atresorat per als darrers dies.
La paga que heu escatimat als obrers que han segat els vostres camps clama, i
els clams dels segadors han arribat fins a les orelles del Senyor dels exèrcits.
Heu viscut a la terra en delícies i plaers, heu afartat els vostres cors el dia de la
matança. Heu condemnat, heu mort el just; no us oposava resistència Qm
5,1-6).

2402

2446. Sant Joan Crisòstom ho recorda amb força: «No fer participar els pobres dels nostres béns és arrancar-los la vida. No tenim els béns nostres, tenim
els d'ells» 2 . «Que hom satisfaci, en primer lloc, les exigències de la justícia,
per tal de no oferir com a dons de la caritat allò que ja es deu a títol de
justícia» 3:
Quan oferim als pobres allò que necessiten, no donem pas mostres de generositat personal, sinó que els donem allò que els pertany. Complim més aviat
un deure de justícia que no pas un acte de caritat4.

1460

1038

1969

2447. Les obres de misericòrdia són les accions caritatives amb què acudim a
ajudar el nostre proïsme en les seves necessitats corporals i espirituals5. Instruir, aconsellar, consolar, confortar, són obres de misericòrdia espirituals,
com perdonar i suportar amb paciència. Les obres de misericòrdia corporals
consisteixen principalment a donar menjar al qui té fam, acollir el qui no té
aixopluc, vestir el despullat, visitar els malalts i presos i enterrar els morts 6.
Entre aquestes obres, l'almoina feta als pobres 7 és un dels principals testimoniatges de la caritat fraterna: és també una pràctica de justícia que agrada a
Déu 8:
Qui tingui dues túniques, que en doni al qui no en té, i qui tingui menjar que
faci el mateix (Lc 3,11). Doneu en almoina el que teniu, i tot us quedarà pur
(Lc 11,41). Si un germà o una germana van nus i mancats de l'aliment de cada
l. CA 57. 2. Laz. l, 6. 3. M 8. 4. St. Gregori el Gran, past. 3, 21.
13,1. 6. Cf. Mt 25,31-46. 7. Cf. Tb 4,5-11; Ecli 17,22. 8. Cf. Mt 6,2-4.

5. Cf. Is 58,6-7; He
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dia, i algun de vosaltres els diu: «Aneu-vos-en en pau, no passeu fred ni gana»,
però no els doneu allò que és necessari al cos, de què servirà? Qm 2,15-161).

2448. «Sota moltes formes : misèria material, opressió injusta, malalties físiques i psíquiques i, finalment, la mort, la misèria humana és el signe palès de
la feblesa congènita en què l'home es troba des del primer pecat i de la necessitat de salvació. Per això ha atret la compassió del Crist Salvador, el qual ha
volgut prendre-la damunt seu i identificar-se amb els "més petits d'entre els
seus germans". Per això els qui es troben aclaparats per la misèria són objecte
d'un amor preferencial per part de l'Església, la qual, des dels orígens, a despit de les defallences de molts dels seus membres, no para de treballar per
consolar-los, defensar-los i alliberar-los. Ho fa amb un seguit d 'obres de beneficència que sempre i arreu són indispensables»2 •
2449. Des de l'Antic Testament, tot un seguit de mesures jurídiques (any de
perdó, prohibició de prestar a interès i de retenir una penyora, obligació del
delme, pagament diari del jornal, dret d'espigolar i esgotimar) responen a
l'exhortació del Deuteronomi: «Mai no en mancaran, de pobres, en el país;
per això, et dono aquest manament: Obre les mans .al teu germà, als pobres
que hi hagi al teu país» (Dt 15,11). Jesús fa seves aquestes paraules: «De po, bres, sempre en tindreu amb vosaltres, però a mi no sempre em tindreu» Qn
12,8). Amb això no treu res a la vehemència dels antics oracles: «Compren els
humils amb diner, i el pobre amb un parell de sandàlies» (Am 8,6); sinó que
ens invita a reconèixer la seva presència en els pobres que són els seus germans3:
Un dia la seva mare li botzinava perquè feia entrar a casa pobres i malalts, i
santa Rosa de Llma4 li digué: «Quan servim els pobres i els malalts, servim
Jesús. No ens hem de cansar mai d'ajudar-los: és Jesús a qui servim».

EN RESUM

2450. «No robis» (Dt 5 ,19). «Ni els lladres, ni els usurers (.J ni els rapaços
posseiran en herència el Regne de Déu » (lCo 6,10).
2451. El setè manament mana que practiquem la justícia i la caritat en la
gestió dels béns de la terra i els fruits del treball dels homes.
2452. Els béns de la creació estan destinats a tots els homes. El dret de propietat privada no aboleix la destinació universal dels béns.
l. Cf. lJn 3,17.

2. CDF, instr. «Libertatis conscientia» 68.

3. Cf. Mt 25,40.

4. Vita.
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2453. El setè manament prohibeix el robatori. El robatori és la usurpació
d 'un bé d'altri, contra la voluntat raonable del propietari.
2454. Tota forma de prendre o de seroir-nos injustament del bé d 'un altre és
contrària al setè manament. La injustícia comesa, exigeix reparació.
La justícia commutativa imposa la restitució del bé robat.
2455. La llei moral prohibeix els actes que, amb fins mercantils o totalitaris,
porten a esclavitzar persones, a comprar-les~ a vendre-les i a intercan- ·
viar-les com si fossin mercaderies.
2456. El domini concedit pel Creador sobre els recursos minerals, vegetals i
animals de l'univers no es pot separar del respecte de les obligacions
morals, incloses les que es refereixen a les futures generacions.
2457. Els animals estan confiats a l'atenció de l'home, que els ha de tractar
bé. Poden servir per a satisfer les justes necessitats de l'home.
2458. L'Església emet judicis sobre matèria econòmica social quan els drets
fonamentals de la persona i la salut de les ànimes ho exigeixen. Es
preocupa del bé temporal de l'home en tant que s'ordena al Bé suprem, el nostre fi últim.
2459. L'home és l'autor, el centre i el fi de tota la vida econòmica i social. El
punt decisiu de la qüestió social és que els béns creats per Déu en
benefici de tots arribin efectivament a tots, segons la justícia i amb
l'ajuda de la caritat.
2460. El valor primordial del treball ve de l'home, que n'és l'autor i el destinatari. Per mitjà del treball, l'home participa a l'obra de la creació.
Unit al Crist, el treball pot ser redemptor.
2461. Et desenvolupament veritable és el que comprèn tot l'home. Es tracta
de fer créixer la capacitat de cada persona perquè respongui a la seva
vocació, i doncs a la crida déDéu 1•
2462. L'almoina feta als pobres és un testimoni de la caritat fraterna. És
també una pràctica de justícia que agrada a Déu.
2463. En la multitud de la gent que no té pa, ni sostre, ni lloc, hem de
veure-hi Llàtzer, el pobre famolenc de la paràbola 2; hem de sentir-hi
Jesús que ens diu: «Tampoc no m'ho fèieu a mi» (Mt 25,45).
l. Cf. CA 29.

2. Cf. Lc 17,19-31.
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ARTICLE 8 El vuitè manament
No llevis fals testimoni contra el teu proïsme (Ex 20,16).
Es va dir als antics: «No perjuraràs, sinó que compliràs amb el Senyor els teus
juraments» (Mt 5,33).

2464. El vuitè manament prohibeix que es tergiversi la veritat en les relacions amb els altres. Aquesta prescripció moral deriva de la vocació del poble
sant a ser testimoni del seu Déu que vol la veritat. Les ofenses a la veritat
expressen amb paraules o actes un refús a comprometre's en la rectitud moral: són infidelitats profundes a Déu, i en aquest sentit minen les bases de
l'aliança.

I. VIURE EN IA VERITAT

2465. L'Antic Testament ho certifica: Déu és font de tota veritat1. La seva
Paraula és veritat2 . «La vostra veritat es manté pels segles» (Sl 119,90). Ja que
«Déu ha de ser necessàriament verídic» (Rm 3,4), els membres del seu poble
són cridats a viure en la veritat3
2466. En Jesucrist, la veritat de Déu es va manifestar del tot. «Ple de gràcia i
de veritat» Qn 1,14), el Crist és «la llum del món» Qn 8,12), és la Veritat4 . «Tot
aquell qui creu en ell no es queda en les tenebres» Qn 12,46). El deixeble de
Jesús «persevera en la seva paraula», a fi de conèixer «la veritat que fa lliure»
Qn 8,32) i que santifica5. Seguir Jesús és viure de «l'Esperit de veritat» Qn
14,17) que el Pare envia en el seu nom 6 i que porta a «la veritat completa» Qn
16,13). Als seus deixebles, Jesús els ensenya l'amor incondicional a la veritat:
«Que el vostre llenguatge sigui: sí, quan és sí; no, quan és no» (Mt 5,37).
2467. L'home s'inclina naturalment a la veritat. Té l'obligació d'honrar-la i de
donar-ne testimoni. «Tots els homes, segons la seva dignitat, ja que són persones( ... ), senten un impuls natural, més encara, tenen obligació moral de cercar la veritat, i abans de tot la veritat religiosa. Estan també obligats a adherirse a la veritat coneguda i a ordenar la seva vida segons les exigències de la
veritat» 7 •
2468. La veritat com a rectitud de l'acció i de la paraula humana té per nom
veracitat, sinceritat o franquesa. La veritat o la veracitat és la virtut que consis1. Cf. Pr 8,7; 2S 7,28. 2. Cf. Sl 119,142.
Cf.Jn17,17. 7. Cf.Jn14,26.

3. Cf. Lc 1,50.

4. Cf. Sl 119,30.

5. Cf. Jn 14,6.

6.
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teix a mostrar-se veritable en els actes i a dir la veritat en les paraules, bo i
guardant-se de la duplicitat, la dissimulació i la hipocresia.
2469. «Els homes no podrien viure junts si no es tenien confiança entre ells,
és a dir, si no es deien la veritat» 1. La virtut de la veritat dóna justament a l'altre
allò que se li deu. La veracitat observa un just equilibri entre allò que cal
manifestar i el secret que cal guardar: comporta l'honestedat i la discreció. En
justícia, «un home deu a l'altre honestament la manifestació de la veritat» 2•
2470. El deixeble del Crist accepta de «viure en la veritat» 3, és a dir, en la
simplicitat d'una vida que segueix l'exemple del Senyor i persevera en la veritat. «Si diem que tenim comunió amb ell, però caminem en les tenebres,
mentim i no practiquem la veritat» (lJn 1,6).
II. «DONAR TESTIMONI DE 1A VERITAT»

1816

863, 905
1807

2471. Davant Pilat, el Crist proclama que ell ha vingut al món a «donar testi- ·
moni de la veritat» On 18,37). El cristià no ha d'avergonyir-se de «donar testimoni de nostre Senyor» (2Tm 1,8). En les situacions que exigeixen el testimoniatge de la fe, el cristià l'ha de professar sense equívoc, com sant Pau davant
els seus jutges. Ha de guardar «una consciència irreprotxable davant de Déu i
davant dels homes» (Ac 24,16).
2472. El deure dels cristians de prendre part a la vida de l'Església els mou a
actuar com a testimonis de l'Evangeli i de les obligacions que en deriven.
Aquest testimoniatge és transmissió de la fe amb paraules i obres. El testimoniatge és un acte de justícia que estableix o fa conèixer la veritat4 :
Tots els cristians, arreu on viuen, per l'exemple de la seva vida i el testimoniatge de la seva paraula, tenen l'obligació de manifestar l'home nou, que han
revestit pel baptisme, i la força de l'Esperit Sant, que els ha enfortit per mitjà
de la confirmaci6 5.

852
1808
1258

2473. El martiri és el testimoniatge suprem donat a la fe; significa un testimoniatge que arriba a la mort. El màrtir dóna testimoni del Crist, mort i ressuscitat, al qual està unit per la caritat. Dóna testimoni de la veritat de la fe i de
la doctrina cristiana. Suporta la mort per un acte de força. «Deixeu-me ser
pastura de les feres, que per elles em serà concedit d'arribar a Déu »6.
2474. Amb la més gran sol·licitud l'Església ha guardat els records dels qui
han arribat al capdamunt de tot en el testimoniatge de la fe. Són les Actes dels
Màrtirs. Són els arxius de la Veritat escrita amb lletres de sang:
2. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 2-2, 109, 3, ad l. 3. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 2-2, 109,
4. Cf. Mt 18,16. 5. AG 11 . 6. St. Ignasi d'Antioquia, rom. 4, l.

l. DH 2.

3.
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De res no em serveixen els encisos del món i els reialmes de la terra. Em val
més morir per unir-me a Jesucrist que no pas regnar d'un cap a l'altre del
món. Ell és el qui cerco, ell que ha mort per nosaltres; ell, el qui jo vull, ell,
que per nosaltres ha ressuscitat. S'acosta l'hora del meu naixement.. .1

1011

Jo us beneeixo per haver-me considerat digne d'aquest dia i d'aquesta hora,
digne de ser comptat en el nombre dels vostres màrtirs ( .. .). Heu guardat la
vostra promesa, Déu de la fidelitat i de la veritat. Per aquesta gràcia i per totes
les coses, jo us lloo, us beneeixo i us glorifico per Jesucrist, el Gran Sacerdot
celestial i etern, el vostre Fill estimat. Per ell, que és amb vós, i l'Esperit Sant,
glòria us sigui donada, ara i per tots els segles que vindran. Amén 2 .
III. LES OFENSES A LA VERITAT

2475. Els deixebles del Crist s'han revestit «de l'home nou, creat a la imatge
de Déu en al justícia i la santedat de la veritat» (Ef 4,24). Per això se'ls diu:
«Abandoneu la mentida» (Ef 4,25). Han de renunciar «a tota dolenteria i a tota
falsedat, hipocresies, enveges i tota mena de maledicència» (IPe 2,1).
2476. Fals testimoni i perjuri. Quan es fa públicament, una afirmació contrària a la veritat revesteix una gravetat particular. Davant un tribunal, és un fals
testimoni 3. Si s'afirma amb jurament, és· un perjuri. Una actuació així contribueix, adés a condemnar un innocent, adés a disculpar un culpable o a augmentar la pena incorreguda per l'acusat4. Això compromet greument l'exercici de la justícia i l'equitat de la sentència pronunciada pels jutges.
2477. El respecte de la bona Jama de les persones prohibeix tota actitud i
tota paraula susceptibles de causar un dany injust5. Es fa culpable:

- de judici temerari el qui, ni que sigui tàcitament, admet com a cosa certa,
sense prou fonament, un defecte moral d'una altra persona;
- de maledicència el qui, sense raó objectiva vàlida, revela a persones que
els ignoren els defectes i faltes d'un altre6;
- de calúmnia el qui, amb paraules contràries a la veritat, perjudica la bona
fama dels altres i dóna ocasió a judicis falsos sobre ells.
2478. Per evitar el judici temerari, cal esforçar-se a interpretar en sentit favorable, tant com sigui possible, els pensaments, les paraules i les accions dels
altres:
Tot bon cristià ha de ser més prompte a salvar la proposició del proïsme que
no pas a condemnar-la; i, si no la pot salvar, inquireixi com l'entén, i si l'entén
malament, corregeixi'l amb amor; i, si no basta, cerqui tots els mitjans convenients perquè, entenent-la bé, se salvi7.
l. St. Ignasi d'Antioquia, rom. 6, 1-2. 2. St. Policarp, mart. 14,2-3. 3. Cf. Pr 19,9.
18,5. S. Cf. CIC, can. 220. 6. Cf. Ecli 21,28. 7. St. Ignasi de Loiola, ex. esp. 22.

4. Cf. Pr
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2479. La maledicència i la calúmnia destrueixen la reputació i l'honor del
proïsme. Ara bé, l'honor és el testimoniatge social donat a la dignitat humana,
i cadascú posseeix un dret natural a l'honor del seu nom, a la seva reputació i
al respecte. Així, la maledicència i la calúmnia lesionen les virtuts de la justícia i de la caritat.
2480. Cal prohibir tota paraula o actitud que per afalac, adulació o complaença, encoratgi o confirmi un altre en la malícia dels seus actes i en la perversitat de la seva conducta. L'adulació és una falta greu si es fa còmplice de
vicis o de pecats greus. El desig de fer un servei o l'amistat no justifiquen una
duplicitat de llenguatge. L'adulació és pecat venial quan només desitja fer-se
agradable, evitar un mal, remeiar una necessitat o obtenir avantatges legítims.
2481. La jactància o vanaglòria és una falta contra la veritat. El mateix cal
dir de la ironia, quan tendeix a menysprear algú, caricaturant amb malevolència tal o tal altre aspecte del seu comportament.

392

2482. «La mentida consisteix a dir una cosa falsa amb intenció d'enganyar» 1 • El Senyor denuncia en la mentida una obra diabòlica: « Vosaltres teniu
per pare el diable(. .. ), no hi ha veritat en ell. Quan profereix la mentida, parla
del que és seu, perquè és mentider i pare de la mentida» (Jn 8,44).
2483. La mentida és l'ofensa més directa contra la veritat. Mentir és parlar o
actuar contra la veritat per fer caure en error. Ferint la relació de l'home amb
la veritat i amb el proïsme, la mentida ofèn la relació fonamental de l'home i
de la seva paraula amb el Senyor.

1750

1756
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2484. La gravetat de la mentida es mesura segons la naturalesa de la veritat
que deforma, segons les circumstàncies, les intencions del que la comet i els
perjudicis ocasionats als qui en són víctimes. Si la mentida, d'ella mateixa, és
només pecat venial, pot arribar a ser mortal quan lesiona greument les virtuts
de la justícia i de la caritat.
2485. La mentida és condemnable en la seva naturalesa. És una profanació
de la paraula, que té la missió de comunicar als altres la veritat coneguda. El
propòsit deliberat d'induir els altres a l'error amb proposicions contràries a la
veritat és un mancament contra la justícia i la caritat. La culpabilitat és més
greu quan la intenció d'enganyar perilla de tenir conseqüències funestes per
als qui són desviats de la veritat.
2486. La mentida (per tal com és una violació de la virtut de la veracitat), és
una veritable violència contra els altres. Els fereix en la capacitat de conèixer,
que és la condició de tot judici i de tota decisió. Conté, en germen, la divisió
l. St. Agustí, mend. 4, 5.
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dels esperits i totes les malvestats que en deriven. La mentida és funesta per a
tota societat; mina la confiança entre els homes i destrueix els teixits de les
relacions socials.
2487. Tota falta comesa en matèries de justícia i de veritat reclama el deure
de reparació, encara que el seu autor hagi estat perdonat. Quan és impossible de reparar un tort públicament, cal fer-ho en secret; si el qui ha sofert un
perjudici no en pot ser directament indemnitzat, cal donar-li satisfacció moralment en nom de la caritat. Hi ha també aquest deure de reparació quan es
tracta de faltes comeses contra la bona fama d'un altre. Aquesta reparació,
moral i de vegades material, ha d'apreciar-se segons el dany que s'ha causat.
Obliga en consciència.

1459

2412

N. EL RESPECTE A LA VERITAT

2488. El dret a la comunicació de la veritat no és incondicional. Tothom ha
de conformar la seva vida al precepte evangèlic de l'amor fratern. Això, en les
situacions concretes, demana apreciar si convé o no de revelar la veritat a
aquell que la demana.
2489. La caritat i el respecte a la veritat han de dictar la resposta a tota demanda d'informació o de comunicació. El bé i la seguretat d'altri, el respecte
a la vida privada i el bé comú són raons suficients per callar allò que no ha de
ser conegut, o per emprar un llenguatge discret. El deure d'evitar l'escàndol
imposa sovint una discreció molt estricta. Ningú no té obligació de revelar la
veritat al qui no té dret a conèixer-la 1 .

2490. El secret del sagrament de la Reconciliació és sagrat, i no es pot trair
per cap pretext. «El sigil sacramental és inviolable; per això, al confessor, no
li és lícit de delatar el penitent de paraula o de qualsevol manera o per qualsevol motiu» 2 •
2491. Els secrets professionals -els que guarden, per exemple, els polítics,
els militars, els metges, els juristes- o les confidències fetes amb condició de
secret, han de guardar-se, fora dels casos excepcionals en què la retenció del
secret causaria al qui el confia, al qui el rep o a terceres persones uns mals
molt greus i només evitables amb la divulgació de la veritat. Encara que no
hagin estat confiades amb la condició de guardar secret, les informacions pri1. Cf. Sir 27,16; Pr 25,9-10.

2. CIC, can. 983 , § l.
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vades que poden perjudicar algú no es poden divulgar sense una raó greu i
proporcionada.
2522

2492. Tothom ha de guardar una justa reserva sobre la vida privada de la
gent. Els responsables de la comunicació han de mantenir una justa proporció
entre les exigències del bé comú i el respecte als drets particulars. La ingerència de la informació en la vida privada de les persones dedicades a una activitat
política o pública és condemnable en tant que atempta a la seva intimitat i la
seva llibertat.
V. L'ÚS DELS MI1JANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL

2493. En la societat moderna, els mitjans de comunicació social tenen una
funció important sobre la informació, la promoció cultural i la formació.
Aquesta funció creix per raó dels progressos tècnics, de l'amplitud i la diversitat de les notícies transmeses, i per la influència exercida sobre l'opinió pública.
1906

2494. La informació que donen els mitjans està al servei del bé comú1. La
societat té dret a una informació basada en la veritat, la llibertat, la justícia i la
solidaritat:
El bon exercici d'aquest dret demana que la comunicació sigui sempre verídica quant a l'objecte i -dintre el respecte a les exigències de la justícia i de la
caritat- completa; que sigui també, quant a la forma, honesta i convenient, és
a dir, que en l'adquisició i la difusió de les notícies, observi absolutament les
lleis morals, els drets i la dignitat de l'home2.

906

2525

2495. «És necessari que tots els membres de la societat compleixin els seus deures
de justícia i caritat, i així, amb l'ajuda d'aquests mitjans, lluitin per formar i divulgar
unes opinions públiques rectes» 3. La solidaritat apareix com una conseqüència d'una
comunicació verídica i justa, i de la lliure circulació de les idees que afavoreixen el
coneixement i el respecte dels altres.
2496. Els mitjans de comunicació social (en particular els mass media) poden engendrar una certa passivitat entre els usuaris, tot convertint aquests darrers en consumidors poc crítics dels missatges o dels espectacles. Els usuaris han d'imposar-semoderació i disciplina amb referència als mass media. Han de formar-se una consciència
il·lustrada i recta per resistir més fàcilment les influències poc honestes.
2497. Pel títol mateix de la seva professió en la premsa, els responsables de difondre
la informació estan obligats a servir la veritat i a no ofendre la caritat. Procuraran
respectar, amb un interès igual, la naturalesa dels fets i els límits del judici crític sobre
les persones. No han de cedir a la difamació.
l. Cf. IM 11.

2. IM 5.

3. IM 8.
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2498. «L'autoritat civil té peculiars deures en aquest assumpte per raó del bé comú,
cap al qual s'ordenen aquests instruments. És propi de la seva autoritat, en funció de la
seva missió, defensar i vetllar la veritable i justa llibertat d'informació»1 . Amb la promulgació i l'aplicació de lleis, els poders públics s'asseguraran que el mal ús d'aquests
mitjans «no causi greus perjudicis als costums públics i al progrés de la societat» 2 •
Sancionaran la violació dels drets de les persones a la bona fama i al secret de la vida
privada. Donaran a temps i honestament les informacions que interessen el bé general
o responen a les inquietuds fundades de la població. Res no pot justificar el recurs a
informacions falses per manipular l'opinió pública amb els mitjans de comunicació.
Aquestes intervencions no han d'atemptar contra la llibertat dels individus i dels grups.
2499. La moral denuncia la plaga dels Estats totalitaris que falsifiquen sistemàticament la veritat, exerceixen amb els mass media un domini polític de l'opinió, «manipulen» els acusats i els testimonis dels processos públics i miren d'assegurar llur tirania
jugulant i reprimint tot allò que titllen de «delictes d'opinió».

2237
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VI. VERITAT, BELLESA l ART SAGRAT

2500. La pràctica del bé va acompanyada d'un plaer espiritual gratuït i de la
bellesa moral. Igualment, la veritat porta el goig i la resplendor de la bellesa
espiritual. La veritat és bella per ella mateixa. La veritat de la paraula, expressió
racional del coneixement de la realitat creada i increada, és necessària per a
l'home dotat d'intel·ligència; però la veritat també pot trobar d'altres formes
d 'expressió humana, complementàries, sobretot quan es tracta d'evocar allò
que té d'inefable, les pregoneses del cor humà, les elevacions de l'ànima i els
misteris de Déu. Àdhuc abans de revelar-se a l'home amb paraules de veritat,
Déu se li manifesta amb el llenguatge universal de la creació, obra de la seva
paraula i de la seva saviesa: l'ordre i l'harmonia dels cosmos -que l'infant i
l'home de ciència descobreixen. «De la grandesa i la bellesa de les criatures
venim a contemplar el seu Autor» (Sa 13,5), «perquè és ell, origen de tota
bellesa, qui les ha creades» (Sa 13,3).
La saviesa és exhalació de la potència de Déu, irradiació sense mescla de la
glòria del Totpoderós. Per això cap cosa impura no s'hi barreja. És reflex de la
llum eterna, mirall sense taca de l'activitat de Déu i imatge de la seva bonesa
(Sa 7,25-26). És més meravellosa que el sol, més que qualsevol constel·lació.
Comparada amb la llum, la guanya, perquè després de la llum segueix la nit,
però la maldat no pot res contra la saviesa (Sa 7,29-30). Me'n vaig enamorar
(Sa 8,2).

2501. «Creat a imatge de Déu» (Gn 1,26), l'home expressa així la veritat de la
seva relació amb Déu Creador per la bellesa de les seves obres artístiques.
L'art, en efecte, és una forma d'expressió pròpiament humana; més enllà de la
l. IM 12.

2. IM 12.

1864

341

2129

Tercera part

518

339

1156-1162

recerca de les necessitats vitals, comuna a totes les criatures vivents, l'art és
una sobreabundància gratuïta de la riquesa interior de l'ésser humà. Sortint
d'un talent donat pel Creador i de l'esforç de l'home, l'art és una forma de
saviesa pràctica, uneix coneixement i habilitat1 per donar forma a la veritat
d'una realitat en el llenguatge accessible a la vista o a l'oïda. L'art comporta
així una certa semblança amb l'activitat de Déu en la creació, en tant que
s'inspira en la veritat i en l'amor als éssers. Més que qualsevol altra activitat
humana, l'art no té en ell mateix el seu fi absolut, sinó que s'ordena i s'ennobleix amb el fi últim de l'home 2 •
2502. L'art sagrat és ver i bell quan, per la forma, correspon a la seva vocació pròpia: evocar i glorificar, en la fe i l'adoració, el misteri transcendent de
Déu, bellesa sublim i invisible de veritat i d'amor, apareguda en Jesucrist,
«resplendor de la seva glòria, empremta de la seva substància» (He 1,3), en
qui «habita corporalment tota la plenitud de la divinitat» (Col 2,9), bellesa
espiritual reflectida en la Santíssima Verge Mare de Déu, els àngels i els sants.
L'art sagrat veritable porta l'home a l'adoració, a la pregària i a l'amor a Déu,
Creador i Salvador, Sant i Santificador.
2503. Per això els bisbes, ells mateixos o per delegació, han de vetllar i promoure
l'art sagrat, antic i actual, sota totes les formes, i han de descartar amb el mateix zel
religiós de la litúrgia i dels edificis del culte tot allò que no s'adiu amb la veritat de la fe
i amb l'autèntica bellesa de l'art sagrat 3 .
EN RESUM

2504. «No llevis Jals testimoni contra el teu proïsme» (Ex 20, 16). Els deixe-

bles del Crist s 'han «revestit de l 'home nou, creat a imatge de Déu en
la justícia i la santedat de la veritat» (Ef 4,24).
2505. La veritat o la veracitat és la virtut que consisteix a mostrar-se verita-

ble en les accions, a dir la veritat amb les paraules i a guardar-se de
la duplicitat, la dissimulació i la hipocresia.
2506. El cristià no ha de «tenir vergonya de donar testimoni de nostre Se-

nyor» (2Tm 1, 8) amb obres i paraules. El martiri és el testimoniatge
suprem donat a la veritat i a lafe.
2507. El respecte a la bona fama i a l'honor de les persones prohibeix tota

actitud i tota paraula de maledicència o de calúmnia.
2508. La mentida és dir una cosa falsa amb intenció d'enganyar.
l . Cf. Sa 7,17. 2. Cf. Pius XII, discurs del 25 de desembre de 1955 i discurs del 3 de setembre de
1950. 3. Cf. SC 122-127.
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2509. Una/alta comesa contra la veritat demana reparació.
2510.

regla d'or ajuda a discernir, en les situacions concretes, si convé o
no de revelar la veritat al qui la demana.

La,

2511. «El sigil sacramental és inviolable>}. Cal guardar els secrets professio-

nals. Les confidències perjudicials per a algú no es poden divulgar.
2512.

societat té dret a una informació basada en la veritat, la llibertat i
la justícia. Cal imposar-se moderació i disciplina en l'ús dels mitjans
de comunicació social.

La,

2513. Les belles arts, sobretot l'art sagrat, «per la seva naturalesa, intenten

expressar, d'alguna manera, amb obres humane::,~ la bellesa divina;
tant més es poden dedicar a Déu i contribuir a la seva lloança i glòria, com més tinguin com a objectiu únic col·laborar sobretot, amb les
seves obres, a conduir piadosament l'esperit de l'home cap a Déu»2 •
ARTICLE 9 El novè manament
No desitgis la casa del teu proïsme. No desitgis la muller del teu proïsme, ni el
seu criat, ni la seva criada, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res que li pertanyí (Ex
20,17).

Qualsevol qui mira una dona per desitjar-la, ja ha comès adulteri amb ella en
el seu cor (Mt 5,28).

2514. Sant Joan distingeix tres menes de mal desig o de concupiscència: la
cobejança de la carn, la cobejança dels ulls i l'orgull de la vida3. Segons la
tradició catequètica catòlica, el novè manament prohibeix la concuplscència
carnal; el desè, la concupiscència dels béns d'altri.

377,400

2515. En sentit etimològic, la «concupiscència» pot designar tota forma
vehement de desig humà. La teologia cristiana li ha donat el sentit particular
de moviment de l'apetit sensible que contraria l'obra de la raó humana. L'apòstol sant Pau l'identifica amb la revolta que la «carn» mou contra l' «esperit» 4. Ve de la desobediència del primer pecat (Gn 3,11). Malmena les facultats
morals de l'home i, sense ser d'ella mateix una falta, inclina a cometre pecats 5.

405

2516. Ja dintre l'home, per tal com és un ésser compost, esperit i cos, hi ha
una certa tensió, una certa lluita de tendències entre l' «esperit» i la «carn».
Però aquesta lluita, de fet, pertany a l'herència del pecat, n'és una conseqüència i alhora una confirmació. Forma part de l'experiència diària del combat
espiritual:

362

l. CIC, can. 983, § l.
to: OS 1515.

2. SC 122.

3. Cf. lJn 2,16.

4. Cf. Ga 5,16.17.24; Ef 2,3.

5. Cf. Ce. Tren-
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Pel que fa a l'Apòstol, no es tracta de menysprear i de condemnar el cos, el
qual, amb l'ànima espiritual, constitueix la naturalesa de l'home i la seva personalitat de subjecte. Al contrari, tracta de les obres o, més aviat, de les disposicions estables -virtuts i vicis- moralment bons o dolents, que són el fruit de
la submissió ( en el primer cas) o al contrari de la resistència ( en el segon cas)
a l'acció salvadora de l'Esperit Sant. Per això l'Apòstol escriu: «Si vivim per
l'Esperit Sant, comportem-nos també segons l'Esperit» (Ga 5,25)1.
I. IA PURIFICACIÓ DEL COR

368

1809

2517. El cor és la seu de la personalitat moral: «Del cor provenen els pensament dolents, homicidis, adulteris, fornicacions, furts, falsos testimonis, injúries» (Mt 15,19). La lluita contra la cobejança carnal passa per la purificació del
cor i la pràctica de la temprança:
Mantén-te en la simplicitat i la innocència, i seràs com els infants que ignoren
el mal, destructor de la vida dels homes 2 .

94

158
2548
2819
2501

2518. La sisena benaurança proclama: «Benaurats els nets de cor, perquè
veuran Déu» (Mt 5,8). Els «nets de cor» són els qui han fet concordar l'enteniment i la voluntat amb les exigències de la santedat de Déu, principalment en
tres dominis: la caritat3, la castedat o rectitud sexual4, l'amor a la veritat i l'ortodòxia de la fe 5• Hi ha un lligam entre la puresa del cor, del cos i de la fe:
Els fidels han de creure els articles del Símbol, «a fi que, creient, obeeixin
Déu; obeint, visquin rectament; vivint rectament, purifiquin el seu cor i, purificant el seu cor, comprenguin el que creuen»6.

2519. Als «nets de cor» ha estat promès que veuran Déu cara a cara i que li
seran semblants 7. La puresa de cor és el preàmbul de la visió. A partir d'ara, ja
ens concedeix de veure-hi segons Déu, de rebre l'altre com a «proïsme». Ens
permet de percebre el cos humà, el nostre i el dels altres, com un temple de
l'Esperit Sant, una manifestació de la bellesa divina.
II. EL COMBAT PERIA PURESA

1264

2520. El Baptisme concedeix al qui el rep la gràcia de la purificació de tots
els pecats. Però el batejat ha de continuar lluitant contra la concupiscència de
la carn i les cobejances desordenades. Per la gràcia de Déu, ho aconsegueix:

2337

- amb la virtut i el do de la castedat, ja que la castedat permet d'estimar amb

un cor recte i no dividit;
l. Joan Pau II, DeV 55. 2. Hermas, mand. 2, l. 3. Cf. lTm 4,3-9; 2Tm 2,22. 4. Cf. lTe 4,7; Col
3,5; Ef 4,19. 5. Cf. Tt 1,15; lTm 1,3-4; 2Tm 2,23-26. 6. St. Agustí, fid. et symb. 10, 25. 7. Cf. lC
13,1 2; l]n 3,2.
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- amb la puresa d'intenció que consisteix a tenir present el fi veritable de
l'home: amb mirada simple, el batejat cerca de trobar i complir en tot la
voluntat de Déu1;
- amb 1a puresa de la mirada, exterior i interior; amb la disciplina dels sentiments i de la imaginació; amb el refús de tota complaença en els pensaments impurs que inclinen a desviar-se del camí dels manaments divins:
«La vista roba el cor als insensats» (Sa 15,5);
- amb la pregària:

1752

1762

2846

Jo creia que la continència depenia de les forces pròpies, les quals jo no sentia
en mi, essent tan estult que ignorava que ningú( ...) no pot ser continent sinó
per do vostre. Do que prou m'hauríeu fet, si amb gemec íntim hagués trucat a
les vostres orelles i amb sòlida fe hagués llançat en vós la meva angoixa2 .

2521. La puresa demana el pudor. Aquest és una part integrant de la temprança. El pudor preserva la intimitat de la persona. Designa el refús de descobrir allò que cal mantenir amagat. S'ordena a la castedat, la delicadesa de la
qual testimonia. Guia les mirades i els gestos d'acord amb la dignitat de les
persones i de la seva unió.
2522. El pudor protegeix el misteri de les persones i del seu amor. Invita a la
paciència i a la moderació en les relacions amoroses; demana que es compleixin les condicions del do i del compromís definitiu de l'home i de la dona
entre ells. El pudor és modèstia. Inspira l'elecció del vestit. Manté el silenci o
la reserva allí on traspua el risc d'una curiositat malsana. És fet de discreció.

2492

2523. Hi ha un pudor dels sentiments tant com del cos. Protesta, per exemple, contra les exploracions «exhibicionistes» del cos humà en certes publicitats, o contra la
sol·licitació de certs mitjans de comunicació a anar massa lluny en la revelació de
confidències íntimes. El pudor inspira una manera de viure que permet d'oposar resistència a les sol·licitacions de la moda i a la pressió de les ideologies dominants.

2354

2524. Les formes que presenta el pudor varien d'una cultura a l'altra. Però arreu es
conserva el pressentiment d'una dignitat espiritual pròpia de l'home. Neix amb el
desvetllament de la consciència del subjecte. Ensenyar el pudor als infants i als adolescents, és desvetllar-los al respecte de la persona humana.
2525. La puresa cristiana demana una purifi'cació del clima social. Reclama
als mitjans de comunicació social una informació respectuosa i discreta. La
puresa de cor allibera de l'erotisme difús i aparta dels espectacles que afavoreixen l'exhibicionisme i la fantasia.

2344

2526. Allò que anomenem lapennissivitat dels costums es basa en una concepció errònia de la llibertat humana; perquè aquesta es pugui edificar, ha de

1740

l . Cf. Rm 12,2; Col 1,10;

2. St. Agustí, conf. 6, 11, 20.
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deixar-se educar prèviament per la llei moral. Cal demanar als responsables
de l'educació que proporcionin als joves un ensenyament respectuós de la
veritat, de les qualitats del cor i de la dignitat moral i espiritual de l'home.
1204

2527. «El missatge joiós del Crist renova contínuament la vida i la cultura de
l'home caigut, combat i allunya els errors i mals provinents de la seducció,
sempre amenaçadora, del pecat. Purifica i eleva constantment els comportaments dels pobles. Amb la seva riquesa divina, fecunda, com penetrant-los, els
dots i qualitats espirituals de cada poble i de cada època, els vigoritza, els perfà
i els restaura en el Crist» 1 .
EN RESUM

2528. «Qualsevol que mira una dona per desitjar-la, ja ha comès adulteri
amb ella en el seu cor» (Mt 5,28).
2529. El novè manament posa en guàrdia contra la cobejança o concupiscència carnal.
2530. La lluita contra la concupiscència carnal passa per la purificació del
cor i la pràctica de la temprança.
2531. La puresa de cor ens permetrà de veure Déu: ens permet, ja ara, de
veure-ho tot segons Déu.
2532. La purificació del cor demana l'oració, la pràctica de la castedat i la
puresa d'intenció i de mirada.
2533. La puresa de cor demana el pudor, que és paciència, modèstia i discreció. El pudor preserva la intimitat de la persona.
ARTICLE 10

El desè manament»

No desitgis( ... ) res que pertanyi al teu proïsme (Ex 20,17). No desitgis la casa
del teu proïsme, ni el seu camp, ni el seu criat, ni la seva criada, ni el seu bou,
ni el seu ase, ni res que li pertanyi (Dt 5,21).
On hi ha el teu tresor, allí hi haurà també el teu cor (Mt 6,21).

2112

2534. El desè manament desdobla· i completa el novè, que es refereix a la
concupiscència de la carn. Prohibeix la cobejança dels béns d'altri, arrel del
robatori, de la rapinya i del frau, condemnats pel setè manament. La «concupiscència dels ulls» 2 porta a la violència i a la injustícia, prohibides pel cinquè
manament3. La cobdícia troba el seu origen, com la fornicació, en la idolatria,
l. GS 58, § 4.

2. Cf. lJn 2,16.

3. Cf. Mi 2,2.
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prohibida en les tres primeres prescripcions de la llei 1. El desè manament té
com a objectiu la intenció del cor; resumeix, juntament amb el novè, tots els
preceptes de la llei.

2069

I. EL DESORDRE DE LES COBEJANCES

2535. L'apetit sensible ens porta a desitjar les coses agradables que no tenim.
Així, desitgem menjar quan tenim gana, o escalfar-nos quan tenim fred.
Aquests desigs, d'ells mateixos són bons; però sovint no guarden la mesura de
la raó i ens empenyen a cobejar injustament allò que no és nostre i pertany, o
és degut, a un altre.

1767

2536. El desè manament prohibeix l'avidesa i el desig d'una apropiació desmesurada dels béns d'aquest món; veda la cobdícia desenfrenada, nascuda de
la passió immoderada de les riqueses i del seu poder. Condemna també el
desig de cometre una injustícia, amb què es causaria dany al proïsme en els
seus béns temporals:
Quan la Llei ens diu: «No cobejaràs», ens amonesta, amb altres paraules que
apartem els nostres desigs de tot allò que no ens pertany. Car la set dels béns
dels altres és immensa, infinita, i mai no es veu satisfeta. Per això s'ha escrit:
«L'avar no en té mai prou» (Ecle 5,9)2.

2537. Però no trenca aquest manament desitjar coses que són d'un altre,
mentre s'estigui disposat a obtenir-les amb mitjans justos. La catequesi tradicional assenyala amb realisme quina mena de gent ha de lluitar més contra les
cobejances dolentes, i, per tant, quina gent cal exhortar més a observar aquest
precepte:
Són els comerciants( ... ) que desitgen temps de penúria i d'alça dels preus dels
queviures, i es disgusten si d'altres en tenen per vendre o comprar, perquè
així ells no els podran vendre prou cars ni adquirir a preus més baixos. Els qui
desitgen que d'altres passin necessitat, perquè ells, comprant o venent, puguin
guanyar més ( .. .). Els metges que desitgen que hi hagi malalts. I els advocats
que volen que hi hagi força plets i ben importants3.

2538. El desè manament mana foragitar l'enveja del cor de l'home. Quan el
profeta Natan va voler desvetllar el penediment del rei David, li contà la història del pobre que només tenia una ovella i la tractava com si li fos filla, i del ric,
amo de grans ramats, que envejava el pobre i va acabar robant-li l'ovella4.
L'enveja pot conduir a les pitjors malifetes 5. Per l'enveja del diable la mort va
entrar al món (Sa 2,24):
l. Cf. Sa 14,12.
21,1-29.

2. Catech. R. 3, 37.

3. Catech. R. 3, 37.

4. Cf. 2S 12,1-4.

5. Cf. Gn 4,3-7; lRe
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Ens fem guerra els uns als altres, i és a causa de l'enveja ( .. .). Si tots ens dediquem a fer trontollar així el Cos del Crist, on arribarem? Estem debilitant el
Cos del Crist ( ... ). Ens declarem membres d'un mateix organisme, i ens devorem els uns als altres, com si fóssim feres1.
1866

2539. L'enveja és un vici capital. Designa la tristesa que sentim pel bé d'un
altre i el desig immoderat d'apropiar-nos-el, encara que sigui amb mitjans
injustos. Quan desitja un mal greu a l'altre, és pecat mortal:
Sant Agustí veia en l'enveja «el pecat diabòlic per excel·lència>/. «De l'enveja
neixen l'odi, la maledicència, la calúmnia, el goig causat pel mal del proïsme i
la tristesa causada per la seva prosperitat» 3.

1829

2540. L'enveja representa una de les formes de la tristesa i és un refús de la
caritat; el batejat lluitarà contra ella amb la benevolència. L'enveja sovint ve de
l'orgull; el batejat s'esforçarà a viure en la humilitat:
Voldríeu que Déu fos glorificat per vosaltres? Doncs alegreu-vos dels progressos dels vostres germans, i amb això Déu serà glorificat per vosaltres. Es dirà:
Déu serà lloat pel fet que el seu servidor hagi sabut vèncer l'enveja i hagi posat
el seu goig en el mèrit dels altres 4 .
li. ELS DESIGS DE L'ESPERIT

1718
2764
397

2541. L'economia de la llei i de la gràcia treu el cor dels homes de la cobejança i de l'enveja: l'inicia en el desig del Bé Suprem; l'instrueix dels desigs de
l'Esperit Sant que satisfà el cor de l'home.
Sempre el Déu de les promeses ha posat l'home en guàrdia contra la seducció
d'allò que, des del principi, s'ha presentat «bo per a menjar, agradable a la
vista i temptador per a adquirir el coneixement» ( Gn 3,6).

1963

2542. La llei confiada a Israel mai no va ser suficient per justificar aquells
que li estaven sotmesos; esdevingué, fins i tot, l'instrument de la «cobejança» 5. ·
La inadequació entre el voler i el fer 6 indica el conflicte entre la Llei de Déu,
que és la «llei de la raó» i una altra llei «que m'encadena a la llei del pecat que
hi ha en els meus membres» (Rm 7,23).

1992

2543. «Ara es manifesta al defora de la Llei la justícia de Déu, testimoniada
per la Llei i pels profetes; justícia de Déu per la fe en Jesucrist, per a tots els qui
creuen» (Rm 3,21-22). Des de llavors els fidels del Crist «han crucificat la carn
amb els seus vicis i concupiscències» (Ga 5,24); l'Esperit7 els condueix i segueixen els desigs de l'Esperit8 .
l. St. Joan Crisòstom, hom. in 2 Cor. 28, 3-4. 2. Catech. 4, 8. 3. St. Gregori el Gran, mor. 31,
45. 4. St. Joan Crisòstom, hom. in Rom. 7, 3. S. Cf. Rm 7, 7. 6. Cf. Rm 7,10. 7. Cf. Rm
8,14. 8. cf. Rm 8,n.
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III. IA POBRESA DE COR

2443-2449

2544. Jesús intima als seus deixebles que el prefereixin a tot i a tothom, i els
proposa que donin «tots els seus béns» (Lc 14,33) per causa d'ell i de l'Evangeli1 . Poc abans de la seva passió els proposà com exemple la pobra vídua de
Jerusalem, que, de la seva indigència, donà tot el que tenia per viure 2 . El
· precepte del despreniment de les riqueses és obligatori per entrar al Regne
del cel.

544

2545. Tots els fidels del Crist «han d'ordenar rectament els seus sentiments,
no fos que l'ús de les coses d 'aquest món fet amb amor a les riqueses i no pas
amb esperit de pobresa evangèlica, els impedeixi de buscar la caritat perfecta»3.

2013

2546. «Benaurats els pobres en l'esperit» (Mt 5,3). Les benaurances revelen
un ordre de felicitat i de gràcia, de felicitat i de pau.Jesús celebra l'alegria dels
pobres, als quals ja pertany el Regne 4 :

1716

El Verb anomena «pobresa en l'esperit» la humilitat voluntària d'un esperit
humà i el seu renunciament. I l'Apòstol ens dóna un exemple de la pobresa de
Déu quan diu: «Per nosaltres es va fer pobre» (2Co 8,9)5.

2547. El Senyor es lamenta a causa dels rics, perquè troben el seu consol en
l'abundor de béns (Lc 6,24). «L'orgullós cerca el poder terrenal, mentre que el
pobre en l'esperit cerca el Regne del cel» 6. L'abandó a la Providència del Pare
del cel allibera de la inquietud pel demà7. La confiança en Déu disposa a la
benaurança dels pobres. Ells veuran Déu.

305

N . «VUIL VEURE DÉU»

2548. El desig de felicitat veritable treu l'home de l'afecció immoderada als
béns del món, a fi de realitzar-se en la visió i la felicitat de Déu. «La promesa
de veure Déu supera tota benaurança. En l'Escriptura, veure és posseir. El qui
veu Déu ha aconseguit tots els béns que es poden concebre»8 .
2549. El poble sant encara ha de lluitar, amb la gràcia divina, per obtenir els
béns que Déu promet. Per posseir i contemplar Déu, els fidels del Crist mortifiquen les seves cobejances, i superen, amb la gràcia de Déu, les seduccions
del plaer i del poder.
2550. Per aquest camí de la perfecció, l'Esperit i l'Esposa criden el qui els
escolta9 a la comunió perfecta amb Déu:
l. Cf. Me 8,35. 2. Cf. Lc 21 ,4.
St. Agustí, serm. dom, l , l , 3.
22,1 7.

3. LG 42. 4. Cf. Lc 6,20. 5. St. Gregori de Nissa, beat. l. 6.
7. Cf. Mt 6,25-34. 8. St. Gregori de Nissa, beat. 6. 9. Cf. Ap

2519

2015
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Allí hi haurà la glòria veritable. Ningú no serà lloat per error o per adulació.
Els veritables honors no seran ni refusats als qui els mereixen, ni concedits als
indignes. D'altra banda, cap indigne no ho pretendrà allí on només seran
admesos els dignes. Allí regnarà la veritable pau, on ningú no trobarà oposició
ni en ell mateix ni en els altres. Déu mateix serà la recompensa de la virtut, ell
que ha donat la virtut i s'ha promès ell mateix com el premi millor i més gran
que hi pugui haver: «Jo seré el seu Déu, i ells seran el meu poble» (Lv 26,12) ...
Aquest és també el sentit de les paraules de l'Apòstol: «Perquè Déu ho sigui tot
en tots» (lCo 15,28). Allí serà ell mateix el fi sense fi dels nostres desigs. El
contemplarem per sempre i l'estimarem sense fatiga. I el lloarem sense cansar-nos-en. I aquest do, aquest amor, aquesta ocupació, seran, amb tota certesa, comuns a tots, com la mateixa vida eterna1.
EN RESUM

2551. «On hi ha el teu tresor, allí hi haurà també el teu cor» (Mt 6,21).
2552. El desè manament prohibeix la cobejança desordenada, nascuda de
la passió immoderada de les riqueses i del seu poder.
2553. L'enveja és la tristesa experimentada davant el bé d'altri i el desig
immoderat d'apropiar-se'l. És un vici capital.
2554. El batejat combat l'enveja amb la benevolència, la humilitat i l'abandó a la Providència de Déu.
2555. Els fidels del Crist «han crucificat la carn amb els seus vicis i concupiscències» (Ga 5,24). Els condueix l'Esperit Sant i segueixen els seus
desigs.
2556. El deseiximent de les riqueses és necessari per a entrar en el Regne del
cel. «Benaurats els pobres de cor».
2557. L'home de desig diu: «Vull veure Déu». La set de Déu és sadollada per
l'aigua de la vida etema2.

l. St. Agustí, civ. 22, 30.

2. Cf. Jn 4, 14.

