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DÉU O L’HOME? 

 
Una advertència inicial: Potser aquestes ratlles que trobareu a continuació són 
una mica espesses. La intenció és convidar-vos a reflexionar sobre dues visions 

completament oposades a l’hora de parlar de Déu i de l’home, la visió d’alguns 
filòsofs no creients i la visió de persones creients i dels sants.  
 

Déu i l’home, es fan nosa mútuament?  Hi ha una colla de filòsofs, que escriuen 
al llarg de la segona meitat del s. XIX i la primera meitat del segle XX i fins els 

nostres dies, que oposen Déu i l’home. Tots ells, quan parlen de Déu i de 
l’home,  coincideixen en dir que Déu i l’home són incompatibles. Un autor dels 
nostres dies ha resumit en frases curtes el pensament d’aquests filòsofs sobre 

aquesta qüestió. Vegem-ne una petita mostra, però molt representativa: per 
Ludwig Feuerbach (1804-1872) cal negar Déu per estimar l’home; per Karl Marx 
(1818-1883) cal negar Déu per estimar la justícia; per Friedrich Nietzsche 

(1844-1900) cal negar Déu per estimar la vida; per Sigmund Freud (1856-1939) 
cal negar Déu per estimar l’home en la seva fragilitat; per Auguste Comte 
(1798-1857)  cal negar Déu per estimar el progrés; per Michel Foucault (1926-

1984) cal negar Déu per estimar la ciència; per Jean Paul Sartre (1905-1980) 
cal negar Déu per estimar la llibertat; per Michel Onfray (1959), un filòsof 
actual que està de moda: cal negar Déu per estimar la felicitat hedonista. 

 
Aquesta és l’opinió d’aquesta colla de savis, tots ells contraris a la fe cristiana o 
molt allunyats de la fe cristiana. Però, ¿és veritat que Déu i l’home es fan nosa 

mútuament, que són incompatibles?  Aquesta és una de les grans preguntes 
que tenim plantejades com a persones i com a cristians. Una pregunta que 
deurà restar oberta mentre hi hagi homes i dones sobre la terra.   

 
Si escoltem els grans creients i sants  de tots els temps, i també els creients i 

els sants dels nostres dies, ens diuen que Déu i l’home no són incompatibles, 
no és veritat que es facin nosa l’un a l’altre, tot el contrari.  Vet ací alguns 
testimonis rellevants:  A la primera pàgina de la Bíblia, en el llibre del Gènesi 

1,27, llegim: “Déu creà l’home a la seva imatge, el creà a imatge de Déu; creà 
l’home i la dona”; En el salm 8, resem: “Quan miro el cel, que han creat les 
mans vostres, la lluna i els estels que hi heu posat, jo dic: ¿Què és l’home, 

perquè us en recordeu, què és un mortal, perquè li doneu autoritat?”;  En el 
pròleg a la carta als Efesis, es diu: “Déu Pare, per amor, ens destinà a ésser fills 
seus, per Jesucrist”; Sant Joan Crisòstom (345-407) escriu: “Qui és l’ésser que 

va venir a l’existència voltat de tanta consideració? És l’home, gran i admirable 
figura viva, més preciosa als ulls de Déu que tota la creació plegada”; segons 
Ireneu de Lió (130-208)- “La glòria de Déu és l’home vivent; però la vida de 

l’home consisteix a contemplar Déu”; Sant Agustí (354-430), escriurà una frase 



que ha esdevingut cèlebre: “Ens vau fer per a vós i és inquiet el nostre cor fins 

que reposi en vós”. I diu també Sant Agustí: “El qui t’ha fet sap també què vol 
fer de tu”;  Tomàs More (1478-1535): “No pot passar res que Déu no vulgui. I 
tot el que ell vol, per dolent que ens pugui semblar, és tanmateix el millor per a 

nosaltres”. Sant Joan de la Creu: “Dios en cualquier alma, aunque sea la del 
mayor pecador del mundo, mora y asiste sustancialmente. Y esta manera de 
unión siempre está hecha entre Dios y las criaturas todas”; El beat Carles de 

Foucauld (1858-1916), escriu: “Després d’haver reconegut que existeix un únic 
Déu, em va resultat impossible no viure per a ell tan solament”.  
 

I acabem. Així, Déu o l’home? Des de la fe cristiana responem: Déu i l’home.     
 

El mossèn 

 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 18: per un mossèn difunt; 

diumenge, dia 19: pel poble de Viladrau; dilluns, dia 20: per la intenció del 
qui ha fet l’almoina; dimarts, dia 21: per la intenció del qui ha fet 
l’almoina; dimecres, dia 22: per la intenció del qui ha fet l’almoina; 

dijous, dia 23: per la intenció del qui ha fet l’almoina; divendres, dia 24: 
per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 25: per Caterina 
Pladevall, difunta; diumenge, dia 26: pel poble de Viladrau.  

 
INFORMACIONS  
 

BATEIG: El dissabte passat, dia 11 d’agost, a la tarda, a l’església parroquial, 
el nen Nicolàs Ayesa i Mas, fill de Antonio i d’ Arola, va rebre el sagrament 
del baptisme. L’enhorabona a ell i als seus pares i padrins.  

 
CINEMA RELIGIÓS A LA PARRÒQUIA: Diumenge passat, a la tarda, vam 

fer una experiència nova: vam fer cinema religiós a l’església parroquial. La 
pel·lícula escollida porta per títol “De déus i homes”, del cineasta francès Xavier 
Beauvois. A més de guanyar diversos premis, aquesta pel·lícula sobre la vida 

dels monjos a Tibhirine (Algèria), que van ser segrestats i assassinats no se sap 
si per un grup terrorista o per l’exèrcit, ha tingut una acceptació molt àmplia 
entre el públic. Set, dels nou monjos, que hi havia a la comunitat, foren 

assassinats. La pel·lícula és una lliçó de convivència entre uns monjos i un  
poble musulmà.  Després de fer aquesta experiència de cinema religiós a la 
parròquia, algú ens ha dit que en vam fer molt poca propaganda. La pròxima 

vegada mirarem de fer-ho millor.  
 
COL·LECTA PER A LES VITRINES: en la col·lecta del cap de setmana passat 

es van recollir 593,52 euros. Moltes gràcies.  
 
DONATIUS PER A LES VITRINES: 40,00 euros. Ja només ens falten 

330,48 euros per acabar de pagar-ho tot.   


