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SI DÉU ÉS TAN BO, PER QUÈ....? 

Érem en un dinar, gent de la mateixa edat, tots nascuts l’any 1948. Cap al 

final del dinar, una de la colla, que fa poc va quedar viuda, va dir: “Si Déu 

és tan bo, per què em va prendre el marit tan aviat. Érem tan feliços!”. I se 

li van negar els ulls de llàgrimes. Davant d’una pregunta com aquesta hom 

no sap què respondre. Potser, es deu haver de dir alguna cosa. Però, què?  

La pregunta s’assembla a la d’aquell jueu que, en el gueto de Varsòvia, 

durant l’ocupació nazi, va escriure això, adreçant-se a Déu: “Ho has fet tot 

perquè jo no cregui més en tu, perquè arribi a dubtar de tu!”. 

Totes dues situacions plantegen el mateix problema: l’anomenat problema 

del mal. Per què hi ha mal en el món? Per què, si Déu és tan bo, el permet? 

La resposta a aquesta pregunta ningú no la té. I davant d’aquesta pregunta 

tan difícil de trobar-hi una resposta satisfactòria, hi ha qui trenca 

definitivament amb Déu i no en vol saber res més. En canvi,  hi ha qui té el 

coratge de continuar creient en Déu, malgrat tot. És el cas del jueu que 

esmentàvem abans. Després de la primera frase, el jueu continua adreçant-

se a Déu i li diu: “Però moro exactament tal com he viscut: en una fe 

incommovible en tu”. Per escriure i creure això, tot estant envoltat de nazis 

i confinat en un gueto, es necessita molt de coratge. Però, com veiem, hi ha 

qui és capaç de tenir-lo.  

A la Bíblia també trobem un altre jueu capaç de mantenir-se fidel a la fe 

malgrat totes les desgràcies que li vénen a sobre i la pressió a què el 

sotmeten els amics perquè abandoni Déu. Aquest jueu és Job, un “home 

íntegre i recte que reverenciava Déu i s’apartava del mal”. Job, davant d’un 

seguit de grans proves, acaba dient: “Vaig sortir nu de les entranyes de la 

mare i nu hi tornaré. El Senyor ho dóna, ell mateix ho pren. Beneït sigui el 

seu nom!”.   

El jueu de Varsòvia, era un home de fe; Job, era un home de fe. Però a la 

viuda, de la qual parlàvem al començament, què li hauríem de dir? Si ha 

abandonat Déu (jo no ho sé), què li hem de respondre? I si encara, després 

de la mort del seu marit, continua creient poc o molt en Déu, què li hem de 

respondre?   

És evident que hi ha moltes persones, que quan tenen un greu 

contratemps, es revolten contra Déu; Déu els apareix com un rival, com un 

enemic. I, en canvi, una lectura atenta de la Bíblia ens ajuda a entendre 



que Déu és l’amic de l’home, el seu company de camí. El problema del mal 

en el món ens fa adonar que parlar de Déu és molt delicat, que ens hem de 

fixar bé què hem de dir sobre Déu i què no hem de dir. I ens hem de fer 

aquesta pregunta: De qui parlem, quan parlem de Déu? Potser aleshores, 

contribuirem a preparar el nostre propi cor i el cor de les altres persones  

perquè si un dia arriba un contratemps greu, no ens ensorrem i no anem de 

pressa a fer pagar els plats trencats a Déu. De mal sempre n’hi haurà, 

d’interrogants irresolubles també... I d’homes i dones que abandonaran 

Déu, també. I d’homes i dones capaços de continuar confiant en Déu 

malgrat la foscor del mal, també. A quin cantó ens posarem?  

El  mossèn   

MISSA ELS DIES FEINERS 

Durant el mes d’agost hi haurà missa cada dia, els dies feiners, a les 

19h 35m. Abans de la missa, a les 19h15m, es resarà el sant 

Rosari. 

La missa  anticipada de diumenge se celebrarà, com sempre, els 

dissabtes, a les 19h. 30m. 

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dilluns, dia 5: per Mn. Rafael Guixà, 

difunt; dimarts, dia 6: pels difunts de la parròquia; dimecres, dia 

7: pels difunts de la parròquia; dijous, dia 8: per Mn. Rafael 

Guixà, difunt; divendres, dia 9: pels difunts de la parròquia; 

dissabte, dia 10: per Núria Rierola, difunta; diumenge, dia 11: pel 

poble de Viladrau.    

INFORMACIONS 

BATEIG: El proppassat dia 27 de juliol, a l’església parroquial, el nen  

Maddox Gael Maria León Ponce, nascut i veí de Viladrau,  fill de 

Jonny Antonio León La Cruz i de Genny Karina Ponce Alcívar, va rebre 

el sagrament del Baptisme. L’enhorabona a ell, als seus pares i als 

seus padrins. 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS:  Aquest mes tampoc no 

podrem fer la sessió de formació el primer dissabte de mes; la farem 

el dissabte, dia 17. Ja ho tornarem a recordar.  

 



 

 


