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La virtut més preuada del polític cristià és el 
do del discerniment. El polític es veu forçat 
constantment a prendre decisions, moltes de 
les quals són de gran transcendència per a la 
societat; d’aquí ve la importància de “saber 
encertar”. En general per a un polític aquest 
“saber encertar” significa fer el que convé o el 
que es pot; per a un cristià significa complir la 
voluntat de Déu. 

Segons el llibre de la Saviesa, quan Salomó 
va heretar el regnat del seu pare David, es 
posà a pregar amb unes paraules modèliques 
per a un responsable polític. 

“Déu dels pares i Senyor misericordiós, 
que has fet l’univers amb la teva paraula... 
dona'm la Saviesa que seu amb tu en el teu 

tron... 
Perquè jo soc el teu servent, fill de la teva 

serventa, 
home feble i de curta durada, 
poc intel·ligent per a exercir la justícia i les 

lleis… 
Tu m'has escollit per a rei del teu poble, 
per a jutge dels teus fills i de les teves filles… 
Amb tu hi ha la Saviesa, que coneix les teves 

obres 
i era present quan creaves el món; 
ella sap el que et complau 
i  què és conforme als teus manaments. 
Envia-la des de les altures santes del cel…, 
Perquè treballi fent-me costat 
i jo conegui allò que et plau. 
Ella… em guiarà assenyadament en les 

meves empreses. 
Així seran agradables les meves obres, 
governaré amb justícia el teu poble”. (Sv 9) 
Aquesta pregària traspua humilitat. Una 

virtut que rarament es demana a un polític. 
Més aviat se li exigeix seguretat, fermesa, 

domini de la situació… Però el polític cristià és 
savi, no perquè hagi acumulat molts recursos, 
sinó perquè rep la saviesa de Déu, quan l'ha 
demanada com un servent, un captaire o un 
deixeble. 

De fet, el polític cristià es veu a si mateix 
només com un servidor per a una missió: 
exercir el poder polític pel bé comú de tot el 
poble. Res no podria justificar el seu treball, ni 
el triomf d'una ideologia, ni el guany de diners, 
ni l'eficàcia transformadora d'una acció, fora 
d'aquell servei. 

Aquesta pregària es basa en la convicció 
que la saviesa, l'ordre de les coses, el que és 
just, el que és veritable, el que respon als drets 
de tothom i al bé comú, la resposta a tots els 
interrogants… ja es va manifestar en la creació, 
es va revelar en Jesucrist, però roman 
amagada en Déu, per manifestar-se a aquells 
que s'exerciten a discernir-la. 

El veritable carisma del polític cristià 
consisteix a saber discernir la saviesa de Déu 
en allò concret de les vicissituds de la vida 
social. 

Tot això no resultaria tan estrany, si 
recordem les trobades fecundes que ens 
transmet la tradició entre polítics o governants 
i “homes d'oració”, tal com ens mostra, per 
exemple, la tradició ortodoxa. Així mateix, si 
fem memòria de les grans experiències 
religioses de polítics sants. 
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