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TENGUIS CONFIANÇA, LLUITA, 

JO HE VENÇUT EL MAL! 
 
 

L’evangeli d’avui ens diu: Aquest germà teu que ja donàvem per mort, viu! El passat dia 25, solemnitat de 
l’Anunciació, celebràvem la Jornada per la Vida sota el lema: Acollir i cuidar la vida, do de Déu. La pregària que 
se’ns oferia és: Oh, Déu, Pare de la vida i Senyor de la història, que ho vas fer tot del no res i a la teva imatge 
vas crear l’home i la dona, cridant-los a l’ existència, perquè pel seu amor fidel i total engendressin vida: Feu 
que els pares acullin i custodiïn, amb tendresa i responsabilitat, el do sagrat dels fills; els ajudin a créixer sans, 
forts i lliures, perquè trobin la seva vocació en l’Església i en el món; que els nuvis es respectin, estimin i 
construeixin la seva vocació en Crist, perquè arribin a ser matrimonis fidels i fecunds, que contribueixin al bé 
d’aquesta societat; que s’hi promogui i defensi la vida, des de l’inici fins al seu ocàs natural, perquè aquesta 
terra sigui una llar per a tothom, presagi de la vida, que tu, oh, Pare bo, ens tens reservada a la llar del cel. 
 
Els bisbes de la Subcomissió Episcopal per a la Família i la Defensa de la Vida expliquen en el seu missatge que 
el “sí” de Maria suposa acollir el primer do de Déu, fonament de tots els dons. Cada vida, do de Déu, està cridada 
a aconseguir la plenitud de l’amor. Acollir i cuidar la vida, especialment la més vulnerable, es converteix en 
voluntat decidida per acabar amb el mal: guerres, avortaments, violències, exclusió de persones grans i 
malaltes… 
 
La veritat de la persona humana, creada per Déu per estimar i ser estimada, ens demana una correcta formació 
a favor de la dignitat de tots. Sols estimant la vida com el primer do, i fonament de tots els altres dons, ens 
explicam, amb total vergonya, el perquè dues terceres parts de la humanitat moren per falta d’alimentació; que 
hi hagi països que pateixin guerra perquè uns altres s’afanyenper obtenir armaments monstruosos per  
interessos particulars; que molts visquin la més infame esclavitud, víctimes de l’explotació comercial i sexual, 
de la ignorància i de la misèria. 
 
Tenint present l’evangeli: Aquest germà teu que ja donàvem per mort, viu!, podem dir que el mal, que ens 
sembla insuperable, és per Jesucrist superable. Jesús amb la seva resurrecció manifesta que l’última paraula no 
la té el mal, sinó Ell que ressuscitant triomfa de tota mena de mals. Jesucrist vol la vida i el bé definitiu de 
tothom. No hi ha cap desventura humana, per catastròfica que sembli, que no estigui vitalitzada interiorment 
per aquesta llavor divina que hi ha sembrada en el cor de la humanitat. 
 
Quan ens veiem sorpresos per aquest misteri del mal que ens turmenta, tinguem present el que ens diu Jesús: 
Aquest mal que per tu és irreparable, pot ser vençut. Tenguis confiança, lluita: Jo he vençut el mal! 
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