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En la paràbola de l’evangeli d’avui Jesús ens diu quina és la bona mane-
ra de pregar. Els dos protagonistes són un fariseu i un publicà. Tots dos 
pugen al Temple per pregar. Tanmateix, però, amb discursos diferents. El 
fariseu, dret, dóna gràcies a Déu perquè no és com els altres homes; pe-
rò, compte! no és pas agraït. El publicà, en canvi, es dóna cops al pit tot 
confiant en la misericòrdia del Senyor. La pregària del publicà és humil, 
perquè se sap pecador; la del fariseu és orgullosa, perquè està satisfet 
d’ell mateix. 

Compte a creure que som justos i a tenir per no res els altres! Això ho 
crítica Jesús. En canvi lloa l’actitud del publicà que, tot i essent pecador, 
prega humilment. I acaba el text d’avui amb un perquè important, diu: 
«Perquè tothom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà en-
altit»  

Sant Benet en el capítol setè de la humilitat diu: «el dotzè graó és quan 
el monjo no té la humilitat només al cor, sinó que fins en el cos la mani-
festa sempre als qui el veuen […]. Creient-se en tot moment reu dels 
seus pecats diu al fons del cor allò que, fits els ulls en terra, digué aquell 
publicà de l’evangeli: “Senyor, no sóc digne, jo pecador, d’aixecar els ulls 
al cel”».  

Normalment la nostra actitud davant Déu és la mateixa que mantenim 
davant dels germans.  

La sentència de Jesús és radical. Diu: «Aquest —el cobrador 
d’impostos— tornà a casa perdonat i l’altre no». És que Déu ha pres par-
tit pels humils. «Quan els pobres invoquen el Senyor, Ell els escolta», 
hem resat en el salm 33. És una de les nostres fes fonamentals!  

El fariseu també jo el porto a dins, per això no voldria que mai el com-
pliment religiós em fos un tranquil·litzant. I també porto a dins un publicà 
que al costat de tots els pecadors em fa dir, com l’abba Besarión, «també 
jo sóc un pecador».  

«El fariseu dóna gràcies del seu bon comportament, el publicà en can-
vi, no para de donar-se cops al pit». Se sap pecador. En la paràbola del 
fariseu i del publicà Jesús ens diu quina és la bona manera de pregar.  

 


