
On rau el mal? 
Per què som bons? 



Grecs 

 El mal rau en la matèria.  

 El pensament grec tendeix a veure en la 

matèria com origen del mal. 

 El platonisme és una clara aplicació 

d’aquesta visió quan considera el cos humà, 

i tot el món creat, com dolents. 



Yin i Yang 



Filosofia 
xinesa 

 Yin i Yang: dues forces fonamentals, 

oposades però complementàries, que es 

troben a l’origen de totes les coses. 

  La sola realitat existent és el canvi, tot es 

transforma contínuament. 

  Implicació filosòfica: desaparició de les 

nocions de "bé" o de "mal”. 



Zoroatrisme 
(dualisme) 

 Antiga Pèrsia, Zaratustra o Zoroastre 

fundador de la religió anomenada 

mazdeisme o zoroatrisme. 

 Divinitat del bé Ahura Mazda (o Ormazd) 

enfrontada amb el seu germà bessó 

Ahriman, divinitat del mal. 

 Per tant, les forces del mal i del bé, les dues 

divinitats A&A, estan en constant lluita al 

món. 

 El dualisme tindrà moltes corrents de 

pensament, al llarg de la història. 

Especialment en l’àmbit filosòfic i teològic.  



Cristianisme 

 L’home i la dona creats a “imatge” i 

“semblança” de Déu: relació d’amor 

 Gènesi: relat que es pregunta sobre l’origen 

del mal. Afirma que el mal no ve de Déu, és 

una conseqüència de les eleccions que cada 

persona pot fer. 

 Déu és bondat i crea el món per amor 

 



Capacitat de 
decisió 

 Lluire albir (libre albedrío),  

 https://www.youtube.com/watch?v=nll0Y6O

1Xbg 

 El debat sobre el lliure albir és molt ample, 

des de un extrem a l’altre: Determinisme vs 

Indeterminisme 

 Decisions i coneixement previ de les 

conseqüències dels nostres actes.  

 Responsabilitat: “respondre a”, “donar 

resposta per”. 

https://www.youtube.com/watch?v=nll0Y6O1Xbg
https://www.youtube.com/watch?v=nll0Y6O1Xbg


Som bons o 
dolents? 

 Potser no som ni bons ni dolents, però sí 

podem arribar a donar i rebre amor. 

 Tenim la capacitat de copsar el valor de les 

coses i dels nostres actes. Identifiquem 

quelcom bo o dolent. 

 La capacitat per poder triar es un primer 

pas, el segon pas consisteix en utilitzar 

aquesta capacitat o facultat per arribar a una 

vida plena, profundament harmoniosa i en 

sintonia amb una plenitud d’amor. 



La persona 
humana 

 “Amb la seva obertura a la 

veritat i a la bellesa, amb el seu 

sentit del bé moral i de la 

llibertat, la veu de la consciència 

i l’aspiració a l’infinit i a la 

felicitat, l’home es pregunta 

sobre l’existència de Déu. A 

través de tot això, percep els 

signes de la seva ànima 

espiritual que porta en ella 

mateixa una llavor d’eternitat 

irreductible a la sola matèria” 
(CEC 33) 


