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El que més feia patir a les dones en la Galilea dels anys 30 era la seva total
esclavitud i dependència de l’home dins de la família patriarcal.
El marit les podia repudiar en qualsevol moment abandonant-les a la seva sort o
dissort.
Aquest dret de l’home es basava, segons la tradició jueva, en la Llei de Déu. Vaja,
com per celebrar-ho!
Cap dona podia alçar la veu per defensar els seus drets. Perquè no en tenia cap, ni
un, ni mig.
En algun moment, el plantejament va arribar fins a Jesús: Pot l’home repudiar a la
seva esposa?
La seva resposta va desconcertar a tots. Les dones no s’ho podien creure. Segons
Jesús, si el repudi està en la Llei és degut a la duresa de cor dels homes i a la seva
mentalitat masclista, però el projecte original de Déu no era pas aquest.
Déu va crear l’home i la dona perquè fossin una sola carn.
Tots dos estan cridats a compartir
–el seu amor
–la seva intimitat
–la vida sencera
–i això, amb igual dignitat i en comunió total.
Per això, Jesús podrà dir: “El que Déu ha unit que no ho separi l’home amb la seva
voluntat masclista.”
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Déu vol una vida més digna, segura i estable per aquestes dones maltractades per
l’home en les llars de Galilea i en les llars d’avui.
No es pot beneir una estructura que generi superioritat de l’home i esclavitud de
la dona.
Després de Jesús cap cristià podrà legitimar amb la Bíblia o l’Evangeli res que
promogui
–discriminació
–exclusió
–o esclavitud de la dona sota l’home.
En el missatge de Jesús hi ha una predicació adreçada exclusivament als homes
perquè renunciïn a la seva duresa de cor i promoguin unes relacions més justes i
més igualitàries entre home i dona.
A on s’escolta avui aquest missatge?
Quan crida l’Església als homes a aquesta conversió o canvi?
Què estem fent els seguidors de Jesús per a revisar i canviar
–comportaments
–hàbits
–costums
–i lleis que van clarament en contra de la voluntat original de Déu quan va crear
l’home i la dona en igualtat total?
No es pot beneir ni justificar una estructura que generi injusta superioritat en
l’home i humiliant esclavitud de la dona.
S’ha entès bé, això?
Doncs a veure si canviem les conductes dels homes dèspotes.
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