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DÉU SEMPRE ÉS MÉS QUE EL QUE PUGUEM IMAGINAR 

Hi ha gent que solen queixar-se, segurament amb raó, que, quan eren 

joves,  se’ls parlava de Déu com d’algú que feia por i que castigava, i no 

se’ls parlava gaire -o ben poc- del Déu Amor i del Déu de la Misericòrdia.  

Aquesta imatge negativa de Déu ha quedat gravada en la memòria i en la 

vida d’aquestes persones i, en certs casos, ha provocat un fort ressentiment 

contra l’ensenyament religiós que van rebre i, algunes d’aquestes persones, 

s’han apartat de Déu, qui sap si per sempre més.  

Aquest fet ens hauria de fer prendre consciència de la importància que té 

saber anunciar i transmetre correctament el contingut de la fe i no fer dir a 

la Paraula de Déu coses que no són prou exactes o que són clarament 

distorsionades. Per tant, quan pronunciem la paraula «Déu» tot seguit ens 

hauríem de preguntar de quin Déu volem parlar, del Déu del qual parla la 

Bíblia o del Déu tal com nosaltres l’imaginem o ens han ensenyat. I, 

sempre, sempre, tenir molt clar que Déu és molt més que el que nosaltres 

puguem dir-ne o imaginar.  

Obrint la Bíblia veiem que quan parla de Déu no parla d’algú a qui tot li està 

bé i que fem el que fem ja ens perdona i, per tant, no ens hem pas de 

preocupar d’obrar correctament perquè Déu ja ho perdona tot. Aquesta idea 

de Déu, errònia, és la que s’amaga probablement en aquella expressió que 

a vegades se sent a dir: «Avui dia, no hi ha pecats». 

A la Bíblia, fixant-nos només en l’Antic Testament, queda molt clar que Déu 

rebutja el mal, el pecat i que vol que l’estimem, que complim els seus 

manaments,  i que estimem el proïsme, i, al mateix temps, també queda 

molt clar que Déu estima infinitament, fins uns límits que no podem ni 

imaginar. Per això es diu que Déu és «lent per al càstig i ric en l’amor».  

Sense voler dir-ho tot en poques ratlles, oferim una petita selecció de frases 

de l’Antic Testament que ens ajudin a tenir una idea aproximada, però 

correcta, de Déu. Són frases molt significatives i que no podem ignorar:  

«El Senyor! Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor! 

Mantinc el meu amor fins a un miler de generacions, perdono les culpes, les 

faltes i els pecats, però no tinc el culpable per innocent: demano compte de 

les culpes  dels pares als fills i als fills dels fills, fins a la tercera i la quarta 

generació» (Ex 34,6-7)  



«I ara, poble d’Israel, què espera de tu el Senyor el teu Déu? Que el 

reverenciïs i segueixis els seus camins, que l’estimis i l’adoris amb tot el cor 

i amb tota l’ànima, que observis els seus manaments i els seus decrets que 

avui et dono per al teu bé» (Dt 10,12-13) 

«Pot oblidar-se una mare del seu infantó, pot deixar d’estimar el fill de les 

seves entranyes? Però, ni que alguna l’oblidés, jo mai no t’oblidaria» (Is 

49,15) 

«Et vaig abandonar sols per un moment, i ara et torno a prendre amb un 

amor immens. En un esclat d’indignació et vaig amagar un moment la 

mirada, però ara t’estimo amb un amor etern» (Is 54,7-8) 

«Que tornin al Senyor, que és compassiu el nostre Déu, tan generós a 

perdonar» (Is 55,7)     

I podríem continuar. Per tant, cal ser responsables dels nostres actes, però 

alhora estar segurs que Déu no ens ve al darrera amb un bastó sinó amb el 

perdó, sobretot quan reconeixem les nostres mancances.   

__________________________________________________El mossèn  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 16: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 18: pels difunts de la família Bayés Clos; 

diumenge, dia 19: pel poble de Viladrau.    

INFORMACIONS  

CATEQUESI: els dos grups de catequesi de mainada, els qui van rebre la 

primera comunió i els qui s’hi preparen, van posar punt final al curs el 

proppassat dijous, dia 9. Vam anar a berenar a la font de la Mare de Déu de 

l’Erola. Ara, doncs, toca reposar i així poder estar en plena forma a 

començaments d’octubre per a tornar a començar la catequesi.  

GRUP DE CONFIRMACIÓ: el grup de nois i noies que es preparen per a 

rebre el sagrament de la Confirmació i els seus catequistes han posat el 

punt final al primer curs de catequesi amb una visita al Museu Episcopal de 

Vic i a la Catedral. La visita a aquests dos llocs tan significatius va començar 

pujant el campanar de la catedral,  de 46 metres d’alçada. Després vam 

veure les pintures murals de Josep M. Sert, i vam visitar el Museu 

Episcopal, sobretot la secció d’art romànic i art gòtic. I quan  va semblar 

que ja n’hi havia prou, i que apareixia la gana, vam anar a berenar.     

BATEIG: El proppassat dia 12 de juny, a l’església parroquial, va rebre el 

sagrament del Baptisme la nena Anna Granell i Núñez, filla de Borja i de 

Meritxell. L’enhorabona als pares i padrins de l’Anna. 



    

 

 

 

 

 

 

  


