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Corregir el qui va errat
¿I qui no ha errat en alguna ocasió? La 
correcció fraterna és un exercici molt 
evangèlic, com ens diu la carta als He-
breus: “La correcció, de moment, no 
sembla que porti alegria, sinó tristesa; 
però, més tard, els qui han passat per 
aquest entrenament en cullen el fruit 
pacífi c d’una vida justa” (He 12,11). 

És un tema delicat, i per això cal en-
carar-lo amb fermesa però també amb 
molta delicadesa; no l’hem de fer mai 
públicament ni humiliant l’altre; sempre 
des de l’estimació, sense prepotència ni 
paternalisme. 

Qui corregeix també ha d’estar dispo-
sat a deixar-se corregir pels altres, per-
què tothom falla encara que a vegades 
costa de reconèixer. Fixem-nos en què 
ens diu l’evangeli de Mateu: “Si el teu 
germà et fa una ofensa, vés a trobar-lo 
i, tot sol amb ell, fes-li veure la seva 

falta. Si t’escolta, t’hau-
ràs guanyat el germà. 
Si no t’escolta, crida’n 
un o dos més, perquè 
tota qüestió ha de ser 
resolta per la declaració 
de dos o tres testimonis. 
Si tampoc no els escolta, 
digues-ho a la comunitat 
reunida. I si ni tan sols escolta 
la comunitat, considera’l un pagà 
i un publicà” (Mt 18,15-17).

Per posar en pràctica l’Obra de Mise-
ricòrdia Espiritual “Corregir el qui va er-
rat” fa falta una gran dosi de paciència 
però, sobretot, de Misericòrdia,  perquè 
a ningú no li agrada que li retreguin les 
seves faltes i que el corregeixin. La pre-
gària confi ada a Déu Pare de Misericòr-
dia ens hi pot ajudar. 

CARME GOMÀ

Pregària
Pare de misericòrdia, et donem gràcies

per ensenyar-nos com hem d’acollir i estimar
les persones que fallen i van errades 

com hi anem nosaltres tantes vegades.
Fes que primer escoltem les raons de l’altre

abans de dir què ha fet malament. 
Que les paraules que brollin de la nostra boca

surtin del cor i mostrin l’estimació.
Fes-nos pacients i compassius,

propers a allò que viu l’altra persona.
Acompanya la nostra paraula i acció

per tal que els més febles i desvalguts que la necessitin
puguin experimentar la teva misericòrdia.

Pare, confi em en la teva infi nita misericòrdia.  
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