
9. EL PECAT ORIGINAL ÉS FORA, EL MAL ÉS DINTRE      
Resum lliure. Analitzem aquests 31 punts i vegem-ne conseqüències 

 

1. Entram en un món arruïnat, fet trossos i pecador, però no hi entram tacats o pecadors, sinó 
beneïts. Els místics sempre han iniciat la teologia, no amb el pecat original, sinó amb una 
benedicció. Matthew Fox (“Original Blessing”). 
 

2. La vella història diu que el mal en el món és tan real i profund que només Déu el pot arrencar; 
per això, Déu necessità la mort del seu Fill diví. Aquesta idea generà la denigració de la vida 
humana, impotent, depravada, pecadora i necessitada d'una salvació divina; d’aquí ve que 
tothom neix amb la taca del pecat original. Per a mi és abominable la interpretació tradicional 
cristiana de la caiguda de la humanitat, explicada en la narració del Jardí de l'Edèn on Adam i 
Eva, primers humans, pecaren desobeint Déu. Una religió que es basa a devaluar la humanitat 
no té cap sentit per a mi. 

 
3. Els cristians tradicionals creuen que denigrant la humanitat com a trencada, caiguda i pecadora, 

aconsegueixen que la realitat del Déu teista, extern a la vida, sigui més fàcilment acceptada. És 
veritat que no és difícil trobar el mal en la vida humana, però no pot ser la característica última 
que defineixi la nostra humanitat. 

 
4. Prefereixo veure la meravella de la humanitat i celebrar l'increïble do de la vida autoconscient 

que emergí dels nostres remots ancestres; fou simplement des d’un petit protoplasma que es 
constituí una cèl·lula i evolucionà vers el producte més increïble de tota la creació: la ment 
humana.  

 
5. El mal certament és part de la nostra història, però també ho és la bondat humana. Cal  

observar bé què és el mal, per després poder-lo entendre. Sembla que tothom percep que la 
vida no és completa, que alguna cosa falta. Gairebé tots els mites religiosos són creats per 
omplir el sentit d'aquesta recerca de plenitud. Les coses més cruels que els éssers humans ens 
fem els uns als altres són subproductes directes de la nostra lluita per sobreviure en el procés 
evolutiu. Per tant, la nostra primera visió del mal es troba en la crueltat que comet una persona 
contra una altra en el joc competitiu que anomenam vida.  

 
6. Ens agrada pensar que els nostres actes dolents no són naturals, que són resultat de la nostra 

caiguda, però realment són expressions de la necessitat tribal de sobreviure. Aquesta necessitat 
també justifica sistemes socials com l'esclavatge, la segregació i l'apartheid, imposats amb força 
militar als membres tribals perdedors d'aquestes lluites.  

 
7. Necessita ser revisada la història de l'esclavatge, que començà amb els fruits de les conquestes 

militars. Mantenir aquests sistemes requereix una força militar permanent. Per això, la 
preparació militar ha esdevingut virtut en la lluita per la supervivència. Fins i tot amb la Bíblia 
s’ha volgut demostrar que l'esclavatge, la segregació i l'apartheid eren voluntat de Déu en una 
humanitat incompleta, impulsada pel valor primari de la supervivència. 

 
8. L'opressió de les dones també fou vista com una tàctica de supervivència. Elles havien de 

cuinar, servir sexualment els homes, parir fills i educar-los i així mantenir la vida de la tribu. La 
supervivència tribal depenia de la dona. Per reforçar aquesta tècnica de supervivència, s’aplicà 
la voluntat de Déu, expressada en les Sagrades Escriptures. 

 



9. Es creia que l’homosexualitat, si era acceptada culturalment, es tornaria atractiva per a un 
nombre gran de persones, amenaçant així la reproducció humana i la supervivència de la tribu. 
Fou perillós ser diferent; per això, hi hagué – i a molts llocs hi ha encara - repressió, opressió, 
control, agressions i fins i tot homicidi contra els homosexuals. L'homofòbia, per tant, es pot 
considerar una tècnica per a la supervivència. Però també hi ha una tradició que respecta els 
homosexuals per aportar una espiritualitat més elevada i sovint esdevenir-ne líders.  

 
10. Els mals específics de la història humana són explicats adequadament pel sentit humà 

d'imperfecció, causat pel nostre viatge històric des de les formes senzilles de vida fins a les 
complexes. No són resultat d'una caiguda al pecat. Són més aviat manifestacions d'una 
humanitat que encara està en desenvolupament.  
 

11. El mal també és el resultat de trastorns psicològics i conductes antisocials, com cleptomania, 
claustrofòbia, sadisme, masoquisme, agressivitat; tot atribuït a la recerca de plenitud i 
subseqüent ànsia de supervivència. La cleptomania, per exemple, està arrelada en el desig de 
posseir coses; el robatori col·loca les necessitats individuals per sobre dels interessos de la tribu. 
La claustrofòbia i l'acrofòbia són manifestacions neuròtiques de supervivència en un context 
injustificat. El sadisme és la identificació de la sexualitat amb l'agressivitat. El masoquisme és el 
plaer sexual, de manera que passivitat i dolor es transformen en virtuts. L'agressivitat pot ser el 
resultat d’alts nivells de testosterona i de vegades es relaciona amb l'abús infantil.  

 
12. Explicar que la vida humana evolutiva és impulsada per una mentalitat de supervivència que 

subjecta les criatures autoconscients en un egocentrisme radical, aclareix coses que la societat 
tendeix a classificar com a “mals” o “poder diabòlic”. Els humans no som criatures caigudes, sinó 
incompletes, inacabades, insatisfetes. La presència del mal real en la vida humana no s’ha de 
seguir explicant com a resultat de la nostra caiguda en el pecat.  
 

13. Cal observar més de prop les conductes que estan aparentment en oposició a la supervivència, 
és a dir, conductes autodestructives. Les persones addictes semblen propenses a destruir allò 
que més estimen. He assistit, impotent i sense esperança, persones addictes que coneixia, 
veient-los sacrificar carrera, família, fills, futur, a favor de l'hàbit que els controlava. Era com si 
estiguessin subjectes a un poder sobre el qual no tenien cap control. Eren persones internament 
presoneres. 
  

14. Una humanitat incompleta impulsada per la lluita per la supervivència és senzillament 
insuficient; s'assembla més a una possessió demoníaca. L'auxili exterior sembla l’única 
esperança. De tant en tant, una vida distorsionada ha aconseguit assolir una alta posició de 
lideratge polític, però creant centenars, milers i de vegades fins a milions de víctimes innocents. 
Podem pensar en Neró, emperador de Roma, Ivan el Terrible de Rússia, Stalin, Hitler i Idi Amín a 
Uganda. El mal intern d'aquests individus, quan s'exterioritza i combina amb el poder, ha creat 
èpoques molt fosques de la història.  
 

15. Algun líder religiós començà defensant vehementment el que ell anomenava “centre teològic” 
de la seva fe. Després atacà per heretgia qualsevol persona que dissentia de la seva opinió. 
Finalment identificà els seus propis dimonis amb els homosexuals i els atacà amb fúria per 
destruir-los. Acabà consumit per l'odi. No hagués servit de res, discutir racionalment amb ell. No 
estava obert a l'amor, a l'ajuda o a cap perspectiva nova. Ell vivia amb dolor profund. 

 
16. També he vist aquesta maldat en periodistes religiosos, la passió dels quals no ha estat per la 

veritat, sinó pels seus interessos particulars, motivats pel desig de destruir la persona que 



s'oposava a la seva versió de la veritat, que havien identificat idolàtricament amb la voluntat 
revelada de Déu.  

 
17. El mal al qual em refereixo no ha de ser identificat amb la diferència d'opinió, de punts de vista 

o de perspectives. Es pot aconseguir honrar la integritat de les idees oposades en la recerca 
d'una veritat que, al final, escapa a tots nosaltres. La meva definició situa el mal principalment 
en el que és incomplet de la humanitat.  
 

18. He de trobar manera d'incorporar les persones dependents de l'alcohol, drogues, desordres 
mentals i persones que destrueixen les altres i les que troben la mort. M'obliguen a cercar la 
funció del Crist, no només per “empoderar” aquestes persones i cridar-les a nova humanitat, 
sinó també per salvar-les d'aquests tipus de ruïna. 

 
19. No parlo de persones dolentes, sinó de persones que semblen no tenir control. Crec que la vida 

humana no s'adapta fàcilment a la història teològica de la caiguda en el pecat. Més aviat 
s'explica com a resultat de la lluita per la supervivència, que deixà les cicatrius de 
l'egocentrisme escrites en la nostra psique. És una humanitat que necessita un poder que 
elimini els elements autodestructius - que són part de la nostra humanitat - i ens elevi cap a un 
nou ésser.  

 
20. Com podem comprendre aquestes coses que semblen atacar nostra supervivència? Doncs, 

cercant una explicació més completa del que vol dir ser humans i preguntant si hi ha algun 
aspecte de la nostra experiència de Déu que pugui explicar aquests aspectes de la nostra 
humanitat. No tinc respostes definitives. Potser algun dia podem arribar a una explicació 
totalment adequada per al mal; ara només en tenim indicis.  

 
21. Carl Jung suggereix que hi ha una part en la humanitat de cada persona - que ell denomina 

“l’ombra” – que és l’aspecte del nostre ésser temut, reprimit, negat, malaltís. i en alguns casos, 
fins i tot transformat al servei del benestar personal. Aquesta “ombra” només es cura quan és 
portada a l'autoconsciència de la pròpia persona. La curació, per a Jung, és aconseguida quan 
abraçam la nostra ombra, quan acceptam nostra maldat, perquè el mal també és part de Déu, 
perquè és part de l'Ésser. 

 
22. A l'esfera dels símbols hi ha dos fills de Déu: Jesús i el Diable. Jung sosté que cal que el Diable 

existeixi, juntament amb Maria, la mare de Jesús, encarnació del principi femení, elevat al cel i 
part del que Déu és. Si el mal no és simbòlicament inclòs en Déu, no podrà ser inclòs en 
nosaltres i, per tant, la plenitud no podrà arribar a la vida humana. Si estam fets a imatge de 
Déu, aleshores el bé i el mal han de ser elevats a la consciència, tant en Déu com en nosaltres. 
Crec que és un concepte que hauria de ser incorporat al cristianisme que lluita per néixer al 
segle XXI. 
 

23. El mal necessita ser abraçat i transformat com a part de la recerca de plenitud; així arribarem al 
paper de la comunitat, que es diu “el cos de Crist” i símbol del Regne de Déu. La comunitat ha 
de poder incorporar tota la realitat humana. Ha d'aconseguir reunir en cadascun de nosaltres 
Déu i Satanàs. Ha de permetre unir-se llum i tenebres. Ha de lligar el bé i el mal per completar la 
història cristiana.  
 

24. El cos de Crist –comunitat dels creients– ha de poder transformar la història. Un cristianisme 
radicalment nou començarà quan el teisme mori i Déu, com a ésser extern a la vida, desaparegui 
de nostra consciència i de nostre vocabulari. La reforma serà completa quan el Diable també 
desaparegui de la nostra consciència i del nostre vocabulari.  



 
25. El mal no pot ser eliminat del nostre existir, perquè en forma part. A la paràbola del blat i el jull 

(Mateu 13:24-30) Jesús diu que han de créixer junts fins a la collita. El meu ésser és sempre llum 
i tenebres, amor i odi, Déu i Satanàs, vida i mort, ésser i no ésser; tot sempre en tensió 
dinàmica. No puc tallar part del que som; no puc ser imatge de Déu fins que assumeixi el costat 
fosc de la meva vida, que reflecteix el costat fosc de Déu. Per això el mal és sempre present; no 
puc entrar en un nou ésser sense portar amb mi la meva pròpia ombra.  

 
26. La complexitat de la vida humana reclama un acte de socors, perquè la persona no té capacitat 

de salvar-se a si mateixa. La salvació és, més aviat, el paper del Poble de Déu, de l'Església, lloc 
on les parts dispars de la nostra humanitat es poden unir; ha d'apropar els posseïts, ja sigui per 
l'alcohol, les drogues, la malaltia mental o la negativitat obsessiva. El poder de curació és l'amor 
que ens accepta com som, inclosa l”ombra”, tot afirmant que cada faceta del que som està feta 
a imatge de Déu. 

 
27. El Crist ens crida a apoderar-nos del nostre propi ésser –amb llums i tenebres– i atènyer la 

plenitud, objectiu només possible en una comunitat, anomenada Església, que inclogui tota 
mena d'éssers humans. Sols, els éssers humans no aconseguim arribar a la plenitud del que som; 
necessitam construir una comunitat profunda i real on el bé i el mal (Déu i ombres), puguin 
habitar junts. Cal fer present constantment la nostra pròpia ombra, que és part del nostre ésser. 

 
28. La principal tasca d’una comunitat de fe és assistir a la creació i desenvolupament de cada 

persona. La plenitud només ens arriba en comunitat i sempre inclou l’”ombra”, mai separada de 
l’existir. Algunes persones, per ser completes, necessitam ser alliberats de la bondat; altres, ser 
rescatats del mal, però mai ningú serà complet fins que el mal i el bé quedin amarrats dins del 
mateix ésser. Crec que aquesta és la funció de la comunitat de l'Església. Per això és anomenada 
“cos de Crist”. 

 
29. M’alegra la naturalesa inacabada de l'evolució, doncs som llum i ombra alhora. L'ombra 

representa no només el nostre impuls de supervivència, sinó també les nostres distorsions que 
permeten que la destrucció controli algunes parts del nostre ésser. Segueix el procés de vida on 
hi ha senyals d'un nou ésser sempre lluitant per emergir. Aquest nou ésser és la dimensió de la 
nostra humanitat que sobrepassa l'instint de supervivència i es lliura al bé d'altres vides; és la 
manifestació de l'amor desinteressat. 

 
30. La persona enamorada, motivada no per la supervivència, sinó pel desig de servir el benestar de 

la persona estimada pot viure per a l'altra, on ni l'egoisme, ni la possessió demoníaca, ni 
l'aferrament neuròtic, ni la destrucció psicòtica, distorsionen la seva capacitat d'estimar. Aquest 
tipus d'amor desinteressat representa un altre pas en el desenvolupament de l’evolució 
humana. La figura del Crist és per a mi una imatge, un senyal i, de fet, una promesa del 
naixement d'una humanitat nova. 

 
31. Poso l’esperança en un Déu més enllà del teisme, però no més enllà de la divinitat i en un Crist 

més enllà de l'encarnació, però amb una humanitat tan completa que es dissol en la divinitat del 
“nou ésser” que estam destinats a esdevenir i a través del qual veiem i experimentam la 
presència de Déu. Veig la figura del Crist, no com a encarnació d'una divinitat que compleix la 
missió de rescatar els humans; tampoc el veig simplement com a mestre. Jesús està 
completament compromès amb la vida i ens duu a una humanitat plena. Cal que el cristianisme 
presenti aquesta nova imatge de Déu i del Crist.  

 


