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PRIMERA SECCIÓ 

La pregària en la vida cristiana 

2558. «El misteri de la fe és gran!» L'Església el professa en el Símbol dels 
apòstols (primera part) i el celebra en la litúrgia sacramental (segona part), a 
fi que la vida dels fidels sigui conformada al Crist en l'Esperit Sant a la glòria 
de Déu Pare (tercera part). Aquest misteri exigeix, doncs, que els fidels hi 
creguin, el celebrin i en visquin en una relació viva i personal amb el Déu 
vivent i veritable. Aquesta relació és la pregària. 

Què és la pregària? 

Per mi, la pregària és un impuls del cor, és una simple mirada dirigida al cel, 
és un crit de reconeixement i d'amor tant en la prova com en l'alegria1. 

La pregària com a do de Déu 

2559. «La pregària és l'elevació de l'ànima a Déu o la petició a Déu dels béns 
convenients» 2

• ¿Des d'on parlem quan preguem? ¿Des de l'altura del nostre 
orgull i de la nostra pròpia voluntat, o des de «l'abisme» (Sl 130,1) d'un cor 
humil i contrit? El qui s'humilia és exalçat3

• La humilitat és el fonament de la 2613 
pregària. «No sabem què hem de demanar per pregar com cal» (Rm 8,26). La 
humilitat és la disposició per rebre gratuïtament el do de la pregària: l'home 2736 
és un captaire de Déu4

. 

2560. «Si sabessis el do de Déu!» Qn 4,10). La meravella de la pregària es 
revela justament allà, al costat dels pous on anem a buscar la nostra aigua: allà, 
el Crist surt a trobar tot ésser humà, Ell és el primer de buscar-nos i és Ell qui 
demana de beure. Jesús té set, la seva petició ve de les profunditats de Déu 
que ens desitja. La pregària, ho sapiguem o no, és la trobada de la set de Déu i 
de la nostra. Déu té set que nosaltres tinguem set d'Ell5

. 

2561. «Ets tu qui l'hauries pregat i t'hauria donat aigua viva» Qn 4,10). La 
nostra pregària de petició és paradoxalment una resposta. Resposta a la queixa 
del Déu vivent: «M'han abandonat, a mi, la font d 'aigua viva, per cavar-se cister
nes esquerdades!» Qr 2,13), resposta de fe a la promesa gratuïta de la salvació6, 
resposta d'amor a la set del Fill unigènit7. 

l. Sta. Teresa de l'Infant Jesús, ms. autob. C 25r. 2. St. Joan Damascè, f. o. 3,24. 3. Cf. Lc 
18,9-14. 4. Cf. st. Agustí, serm. 56, 6, 9. 5. Cf. st. Agustí, guaest. 64, 4. 6. Cf.Jn 7,37-39; Is 12,3; 
51,1. 7. Cf.Jn 19,28; Za 12,10; 13,1. 
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La pregària com a aliança 

2562. D'on ve la pregària de l'home? Sigui quin sigui el llenguatge de la 
pregària (gestos i paraules), és tot l'home qui prega. Però per designar el lloc 
d'on brolla la pregària, les Escriptures parlen a vegades de l'ànima o de l'espe
rit, i més sovint del cor (més de mil vegades). És el cor qui prega. Si el cor és 
lluny de Déu, l'expressió de la pregària és vana. 

368 2563. El cor és l'estança on sóc, on habito (segons l'expressió semítica o 
bíblica: on «baixo»). És el nostre centre amagat, inabastable a la nostra raó i als 
altres; només l'Esperit de Déu el pot sondejar i conèixer. És el lloc de la ' 

2699 decisió, en el més profund de les nostres tendències psíquiques. És el lloc de 
la veritat, on escollim la vida o la mort. És el lloc de la trobada, ja que, nosal-

1696 tres, a imatge de Déu, vivim en relació: és el lloc de l'aliança. 

2564. La pregària cristiana és una relació d'aliança entre Déu i l'home en el · 
Crist. És acció de Déu i de l'home; brolla de l'Esperit Sant i de nosaltres, tota 
dirigida al Pare, en unió amb la voluntat humana del Fill de Déu fet home. 

La pregària com a comunió 

2565. En la Nova Aliança, la pregària és la relació viva dels fills de Déu amb 
el Pare infinitament bo, amb el seu Fill Jesucrist i amb l'Esperit Sant. La gràcia 

260 del Regne és «la unió de tota la Santa Trinitat amb tot l'esperit»1. Així, la vida 
de pregària és estar habitualment en presència del Déu tres vegades Sant i en 
comunió amb Ell. Aquesta comunió de vida és sempre possible perquè, pel 
baptisme, hem esdevingut un mateix ésser amb el Crist2. La pregària és cristia-

792 na en tant que és comunió amb el Crist i s'escampa en l'Església que és el seu 
Cos. Les seves dimensions són les de l'Amor del Crist3. 

CAPÍTOL PRIMER 

La revelació de la pregària 

La crida universal a la pregària 

2566. L 'home és cercador de Déu. Per la creació, Déu crida tot ésser del 
296 no-res a l'existència. «Coronat de glòria i de prestigi» (SI 8,6), l'home és, 

després dels àngels, capaç de reconèixer «que n'és de gloriós el nom del 
Senyor per tota la terra» (Sl 8,2). Fins i tot després d'haver perdut, pel pecat, la 

355 semblança amb Déu, l'home segueix essent a la imatge del seu Creador. Con
serva el desig d 'Aquell que el crida a l'existència. Totes les religions donen 

28 testimoni d 'aquesta recerca essencial dels homes4
. 

l. St. Gregori Nazianzè, or. 16, 9. 2. Cf. Rm 6,5. 3. Cf. Ef 3,18-21. 4. Cf. Ac 17,27. 



La pregària cristiana 533 

2567. Déu pren la iniciativa de cridar l'home. Encara que l'home oblidi el 
seu Creador o s'amagui lluny del seu rostre, encara que corri darrera els ídols 
o acusi la divinitat d'haver-lo abandonat, el Déu viu i veritable crida incansa
blement cada persona a la trobada misteriosa de la pregària. Aquest pas d'a- 30 
mor del Déu fidel és sempre el primer en la pregària, i el pas de l'home és 
sempre una resposta. A mesura que Déu es revela i revela l'home a si mateix, 
la pregària apareix com una crida recíproca, un drama d'aliança. A través de 142 

les paraules i dels actes, aquest drama compromet el cor. Es manifesta a través 
de tota la història de la salvació. 

ARTICLE l En l'Antic Testament 

2568. La revelació de la pregària en l'Antic Testament s'inscriu entre la caigu-
da i l'aixecament de l'home, entre la crida dolorosa de Déu als seus primers 410 
fills : «On ets? (. .. ) Què has fet?» (Gn 3,9.13) i la resposta del Fill unigènit 1736 
entrant en el món ( «Heus aquí que vinc a fer, oh Déu, la vostra voluntat»: He 
10,5-7). Així la pregària va unida a la història dels homes, és la relació amb 
Déu en els esdeveniments de la història. 27 38 

La creació - font de la pregària 

2569. La pregària fou primerament viscuda a partir de les realitats de la crea- 288 
ció. Els nou primers capítols del Gènesi descriuen aquesta relació amb Déu 
com una ofrena dels primogènits del ramat feta per Abel 1, com una invocació 
del nom diví feta per Henoc2

, com un «camí amb Déu» (Gn 5,24). L'ofrena de 
Noè és «agradable» a Déu que el beneeix, i a través d'ell, beneeix tota la 58 . 
creació3

, perquè el seu cor és just i íntegre: ell també «camina amb Déu» (Gn 
6,9). Aquesta qualitat de la pregària és viscuda per una multitud de justos en 
totes les religions. 

En la seva aliança indefectible amb els éssers vius4, Déu crida sempre els 
homes a pregar-lo. Però és sobretot a partir del nostre pare Abraham que la 
pregària es va revelar en l'Antic Testament. 59 

La promesa i la pregària de la fe 

2570. Tan bon punt Déu el crida, Abraham se'n va «com li ho havia dit el 
Senyor» (Gn 12,4): el seu cor és tot «submís a la Paraula», obeeix. L'escolta del 
cor que es decideix segons Déu és essencial a la pregària, les paraules hi fan 145 
referència. Però la pregària d'Abraham s'expressa primer per actes: home de 
silenci, construeix, a cada etapa, un altar al Senyor. Tan sols més tard apareix la 

l. Cf. Gn 4,4. 2. Cf. Gn 4,26. 3. Cf. Gn 8,20-9,17. 4. Cf. Gn 9,8-16. 
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seva primera pregària en paraules: una velada queixa que recorda a Déu les 
seves promeses que no semblen fer-se realitat1. Des del principi apareix, 
doncs, un dels aspectes del drama de la pregària: la prova de la fe en la fidelitat 
de Déu. 

2571. Havent cregut en Déu2
, caminant en presència seva i en aliança amb 

Ell3, el patriarca està disposat a acollir a la seva tenda l'Hoste misteriós: és 
494 l'admirable hospitalitat de Mambré, preludi de l'Anunciació del veritable Fill 

de la promesa4
. Des d'aleshores, havent-li confiat Déu el seu designi, el cor 

d'Abraham sintonitza amb la compassió del seu Senyor pels homes i gosa 
2635 intercedir per ells amb una confiança audaciosa5

. 

2572. Com a última purificació de la seva fe, es demana al «que havia rebut 
les promeses» (He 11,17) que sacrifiqui el fill que Déu li ha donat. La seva fe 
no s'enfonsa: «Déu proveirà de l'anyell per a l'holocaust» ( Gn 22,8), «ja que 
Déu, pensava, és poderós fins per fer ressuscitar els morts» (He 11,19). Així, el 

603 pare dels creients és conformat a la semblança del Pare que no planyerà el seu 
propi Fill sinó que el lliurarà per tots nosaltres6

. La pregària restableix l'home 
en la semblança de Déu i el fa participar del poder de l'amor de Déu que salva 
la multitud7

. 

2573. Déu renova la seva promesa a Jacob, l'avantpassat de les dotze tribus 
d'Israel8

• Abans d'enfrontar-se amb el seu germà Esaú, lluita tota una nit amb 
«algú» misteriós que es nega a revelar el seu nom, però que el beneeix abans 
d'anar-se'n, a l'alba. La tradició espiritual de l'Església ha conservat d'aquest 
relat el símbol de la pregària com a combat de la fe i victòria de la perseveran-

162 ça9
. 

Moisès i la pregària del mitjancer 

2574. Quan comença a fer-se realitat la promesa (la Pasqua, l'Èxode, el do de 
62 la Llei i la conclusió de l'aliança), la pregària de Moisès és la figura colpidora 

de la pregària d'intercessió que s'acomplirà en «l'únic Mitjancer entre Déu i 
els homes, el Crist]esús» (lTm 2,5). 

205 2575. Aquí també, Déu és el primer de venir. Crida Moisès des del centre de 
l'Esbarzer ardent10

. Aquest esdeveniment serà una de les figures primordials 
de la pregària en la tradició espiritual jueva i cristiana. En efecte, si «el Déu 
d 'Abraham, d'Isahac i de Jacob» crida el seu servent Moisès, és que Ell és el 
Déu Vivent que vol la vida dels homes. Es revela per salvar-los, però no els 
salva pas tot sol ni malgrat ells: crida Moisès per enviar-lo, per associar-lo a la 

l. Cf. Gn 15,2-3. 2. Cf. Gn 15,6. 3. Cf. Gn 17,1-2. 4. Cf. Gn 18,1-15; Lc 1,26-38. 5. Cf. Gn 
18,16-33. 6. Cf. Rm 8,32. 7. Cf. Rm 4,16-21. 8. Cf. Gn 28,10-22. 9. Cf. Gn 32,25-31; Lc 
18,1-8. 10. Cf. Ex 3,1-10. 
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seva compassió, a la seva obra de salvació. Hi ha com una imploració divina en 
aquesta missió i Moisès, després d'un llarg debat, ajustarà la seva voluntat a la 
del Déu Salvador. Però en aquest diàleg en què Déu es confia, Moisès també 
aprèn a pregar: es resisteix, posa objeccions, sobretot pregunta, i, en resposta 
a la seva pregunta, el Senyor li confia el seu nom impronunciable que es 
revelarà en les seves gestes. 

2576. Ara bé, «Déu parlava a Moisès cara a cara, com un home parla amb el 555 
seu amic» (Ex 33,11). La pregària de Moisès és típica de la pregària contempla-
tiva gràcies a la qual el servent de Déu és fidel a la seva missió. Moisès «con
versa» sovint i llargament amb el Senyor, puja a la muntanya per escoltar-lo i 
implorar-lo, i baixa cap al poble per repetir-li les paraules del seu Déu i per 
guiar-lo. «Ell s'està a casa meva, li parlo cara a cara, en l'evidència» (Nm 
12,7-8), ja que «Moisès era un home molt humil, l'home més humil que hi ha 
hagut a la terra» (Nm 12,3). 

2577. En aquesta intimitat amb el Déu fidel, lent en la còlera i ple d'amor1, 
Moisès ha tret la força i la tenacitat de la seva intercessió. No prega per ell, sinó 210 

pel Poble que Déu ha fet seu. Ja durant el combat amb els Amalequites2 o per 2635 
obtenir la guarició de Míriam3

, Moisès intercedeix. Però és sobretot després 
de l'apostasia del poble que «gosa encarar-se» a Déu (Sl 106,23) per salvar el 
poble4

. Els arguments de la seva pregària (la intercessió també és un combat 
misteriós) inspiraran l'audàcia tant dels grans orants del poble jueu com de 
l'Església: Déu és amor, per tant és just i fidel; no es pot contradir, s'ha de 214 
recordar de les seves accions meravelloses, la seva Glòria està en joc, no pot 
abandonar aquest poble que porta el seu nom. 

David i la pregària del rei 

2578. La pregària del Poble de Déu s'esbadellarà a l'ombra de l'estança de 
Déu, l'arca de l'aliança i més tard el Temple. Primer són els guies del poble 
-els pastors i els profetes- els qui l'ensenyaran a pregar. Infant, Samuel, va 
haver d 'aprendre de la seva mare Anna com «s'havia de comportar davant del 
Senyor» 5 i del sacerdot Elí com havia d'escoltar la seva Paraula: «Parleu, Se
nyor, que el vostre servent escolta» (IS 3,9-10). Més tard, també ell coneixerà 
el preu i el pes de la intercessió: «Per la meva part, em guardaré de pecar 
contra el Senyor deixant de pregar per vosaltres i d'ensenyar-vos el camí bo i 
recte» (IS 12,23). 

2579. David és per excel·lència el rei «segons el cor de Déu», el pastor que 709 
prega pel seu poble i en nom seu, aquell del qual la submissió a la voluntat de 
Déu, la lloança i el penediment seran el model de la pregària del poble. Ungit 436 

l. Cf.Ex34,6. 2. Cf.Ex17,8-13. 3. Cf.Nm12,13-14. 4. Cf.Ex32,1-34,9. 5. Cf.lSal,9-18. 
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de Déu, la seva pregària és adhesió fidel a la promesa divina1, confiança amo
rosa i joiosa en Aquell que és l'únic Rei i Senyor. En els Salms, David, inspirat 
per l'Esperit Sant, és el primer profeta de la pregària jueva i cristiana. La pregà
ria del Crist, veritable Messies i Fill de David, revelarà i farà realitat el sentit 
d'aquesta pregària. 

583 2580. El Temple de Jerusalem, la casa d'oració que David volia construir, 
serà l'obra del seu fill, Salomó. La pregària de la Dedicació del Temple2 es 
basa en la promesa de Déu i la seva aliança, la presència activa del seu nom al 
mig del seu Poble i el record de les gestes de l'Èxode. El rei eleva aleshores 
les mans al cel i suplica el Senyor per ell, per tot el poble, per les generacions 
futures , pel perdó dels seus pecats i les necessitats de cada dia, a fi que totes 
les nacions sàpiguen que Ell és l'únic Déu i que el cor del seu poble sigui tot 
sencer per a Ell. 

Elies, els profetes i la conversió del cor 

2581. El Temple havia de ser per al Poble de Déu el lloc de la seva educació 
en la pregària: els pelegrinatges, les festes, els sacrificis, l'ofrena del vespre, 

1150 l'encens, els pans de «proposició», tots aquests signes de la santedat i de la 
glòria del Déu Altíssim i tan Pròxim, eren crides i camins de la pregària. Però 
el ritualisme arrossegava sovint el poble a un culte massa exterior. Hi faltava 
l'educació de la fe , la conversió del cor. Aquesta va ser la missió dels profetes, 
abans i després de l'Exili. 

2582. Elies és el pare dels profetes, «de la generació dels que busquen Déu, 
per veure'l de cara» (Sl 24,6). El seu nom, «El Senyor és el meu Déu», anuncia 
el crit del poble en resposta a la seva pregària a la muntanya del Carmel3

. 

Jaume remet a ell per incitar-nos a la pregària: «Pot molt l'oració fervent del 
just» Om 5,16b-18). 

2583. Després d'haver conegut la misericòrdia en el recés del torrent de 
Carit, ensenya a la viuda de Sarepta la fe en la paraula de Déu, fe que confirma 
per la seva pregària insistent: Déu retorna a la vida el fill de la viuda4

. 

En el sacrifici a la muntanya del Carmel, prova decisiva per a la fe del Poble de 
696 Déu, per la seva súplica el foc del Senyor consumeix l'holocaust, «a l'hora en 

què es presenta l'ofrena del vespre»: «Responeu-me, Senyor, responeu-me!» 
són les paraules mateixes d'Elies que les litúrgies orientals repeteixen en l'e
piclesi eucarística5

. 

l. Cf. 2Sa 7,18-29. 2. Cf. lRe 8,10-61. 3. Cf. lRe 18,39s. 4. Cf. lRe 17,7-24. 5. Cf. lRe 
18,20-39. 
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Finalment, en reemprendre el camí del desert cap al lloc on el Déu vivent i 
veritable es va revelar al seu poble, Elies s'arrauleix, com Moisès, «al forat de 
la roca» fins que «passa» la presència misteriosa de Déu1

. Però només a la 
muntanya de la Transfiguració es revelarà Aquell, el Rostre del qual encalcen 2: 555 
el coneixement de la Glòria de Déu és en el rostre del Crist crucificat i ressus-
citat3. 

2584. En el «tu a tu amb Déu», els profetes pouen llum i força per a la seva 2709 
missió. La seva pregària no és pas una fuga del món infidel sinó un parar l'oïda 
a la Paraula de Déu, a vegades un debat o una queixa, sempre una intercessió 
que espera i prepara la intervenció del Déu Salvador, Senyor de la història4

. 

Els Salms, pregària de l'assemblea 

2585. Des de David fins a la vinguda del Messies, els llibres sagrats contenen 
textos de pregària que donen testimoni de l'aprofundiment de la pregària, per 1093 
a si mateix i per als altres5

. Els salms van ser reunits a poc a poc en un recull de 
cinc llibres: els Salms ( o «Lloances»), obra mestra de la pregària en l'Antic 
Testament. 

2586. Els Salms nodreixen i expressen la pregària del Poble de Déu com a 
assemblea, en les grans festes a Jerusalem i cada sàbat a les sinagogues. Aques
ta pregària és inseparablement personal i comunitària; afecta els qui preguen i 

, tots els homes; s'eleva de la Terra santa i de les comunitats de la Diàspora, 
però abraça tota la creació; recorda els esdeveniments salvadors del passat i 
s'estén fins a la consumació de la història; fa memòria de les promeses de Déu 1177 
ja realitzades i espera el Messies que les acomplirà definitivament. Resats i 
acomplerts en el Crist, els Salms continuen sent essencials en la pregària de la 
seva Església6

. 

2587. El Salteri és el llibre en què la paraula de Déu esdevé pregària de 
l'home. En els altres llibres de l'Antic Testament, «les paraules proclamen les 
obres (de Déu per als homes) i fan descobrir el misteri que s'hi conté»7

. En el 
Salteri, les paraules del salmista expressen, tot cantant-les per a Déu, les seves 
obres de salvació. El mateix Esperit Sant inspira l'obra de Déu i la resposta de 
l'home. El Crist unirà l'una i l'altra. En Ell, els salms no paren d'ensenyar-nos a 2641 
pregar. 

2588. Les expressions multiformes de la pregària dels salms prenen forma 
alhora en la litúrgia del Temple i en el cor de l'home. Tant si es tracta d'himne, 
de pregària angoixada o d 'acció de gràcies, de súplica individual o comunità-

1. Cf. lRe 19,1-14; Ex 33,19-23. 2. Cf. Lc 9,30-35. 3. Cf. 2Co 4,6. 4. Cf. Am 7,2.5; Is 6,5.8. ll ;Jr 
1,6; 15,15-18; 20,7-18. 5. Cf. Esd 9,6-15; Ne 1,4-ll;Jo 2,3-10; Tb 3,ll·l6;Jdt 9,214. 6. Cf. IGLH 
100-109. 7. DV 2. 
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ria, de cant reial o de pelegrinatge, de meditació sapiencial, els salms són el 
mirall de les meravelles de Déu en la història del seu poble i de les situacions 
humanes viscudes pel salmista. Un salm pot reflectir un esdeveniment del 
passat, però és d'una tal sobrietat que pot ésser resat de debò pels homes de 
tota condició i de tot temps. 

2589. Uns trets constants recorren els salms: la simplicitat i l'espontaneïtat 
de la pregària, el desig de Déu mateix a través de tot i amb tot el que és bo en 
la seva creació, la situació incòmoda del creient que, en el seu amor preferent 
pel Senyor, està exposat a una multitud d'enemics i de temptacions, i la certesa 

304 del seu amor i el lliurament a la seva voluntat en l'espera d'allò que farà el Déu 
fidel. La pregària dels salms és conduïda sempre per la lloança i per això el 
títol d 'aquest recull escau a allò que ens ofereix: «les Lloances». Aplegat per al 
culte de l'assemblea, fa sentir la crida a la pregària i en canta la resposta: 
«Hallelu-Ya!» (Al·leluia), «Lloeu el Senyor!». 

Què hi ha de millor que un salm? Per això, David diu molt bé: «Lloeu el 
Senyor, ja que el salm és una bona cosa: lloem el nostre Déu, és agradós de 
lloar-lo!» I és veritat. Perquè el salm és benedicció pronunciada pel poble, 
lloança de Déu per l'assemblea, aplaudiment fet per tots, paraula dita per 
l'univers, veu de l'Església, melodiosa professió de fe1 

. .. 

EN RESUM 

2590. «La pregària és l'elevació de l'ànima a Déu o la petició a Déu dels 
béns convenients2. » 

2591. Déu crida incansablement cada persona a la trobada misteriosa amb 
Ell. La pregària acompanya tota la història de la salvació com una 
crida recíproca entre Déu i l'home. 

2592. La pregària d'Abraham i de Jacob es presenta com un combat de la fe 
dins la confiança en la fidelitat de Déu i dins la certesa de la victòria 
promesa a la perseverança. 

2593. La pregària de Moisès respon a la iniciativa del Déu vivent per a la 
salvació del seu poble, i prefigura la pregària d'intercessió de l'únic 
mitjancer, el Crist Jesús. 

2594. La pregària del Poble de Déu es desclou a l'ombra de l'estança de 
Déu, l'arca de l'aliança i el Temple, sota el guiatge dels pastors, el rei 
David especialment, i dels profetes. 

l. St. Ambròs, psal. 1,9. 2. St. Joan Damascè, f. o. 3,24. 
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2595. Els prc~fetes criden a la conversió del cor i, tot buscant ferventment el 
rostre de Déu, com Elies, intercedeixen pel poble. 

2596. Els salms constitueixen l'obra mestra de la pregària en l'Antic Testa
ment. Presenten dos components inseparables: personal i comunita
ri. S'estenen a totes les dimensions de la història, commemorant les 
promeses de Déu ja complertes i esperant la vinguda del Messies. 

2597. Resats i acomplerts en el Crist, els salms són un element essencial i 
permanent de la pregària de la seva Església. S'adapten als homes de 
tota condició i de tot temps. 

ARTICLE 2 En la plenitud del temps 

2598. El drama de la pregària ens és revelat plenament en el Verb que s'ha 
fet carn i que habita entre nosaltres. Intentar de comprendre la seva pregària, 
a través d'allò que els seus testimonis ens n'anuncien en l'Evangeli, és acos
tar-nos a Nostre Senyor Jesucrist com a l'Esbarzer ardent: primer, el contem
plarem Ell mateix en pregar, i després, escoltarem com ens ensenya a pregar, 
per conèixer finalment com acull la nostra pregària. 

Jesús prega 

2599- El Fill de Déu esdevingut Fill de la Verge també ha après a pregar 470 
segons el seu cor d'home. Aprèn de la seva mare les fórmules de pregària, 
d'ella que conservava totes les «meravelles» del Totpoderós i les rumiava en 
el seu cor1

. N'aprèn en les paraules i els ritmes de la pregària del seu poble, a 
la sinagoga de Natzaret i al Temple. Però la seva pregària brolla d'una font, 584 
d'altra banda secreta, com ho deixa pressentir a l'edat de dotze anys: «He 
d'estar per les coses del meu Pare» (Lc 2,49) . Aquí comença a revelar-se la 
novetat de la pregària en la plenitud dels temps: la pregària filial , que el Pare 534 
esperava dels seus fills serà finalment viscuda pel mateix Fill unigènit en la 
seva Humanitat, amb els homes i per als homes. 

2600. L'Evangeli segons sant Lluc subratlla l'acció de l'Esperit Sant i el sentit 
de la pregària en el ministeri del Crist. Jesús prega abans dels moments deci- 535 
sius de la seva missió: abans que el Pare en doni testimoni en ocasió del 
Baptisme2 i de la Transfiguració3, i abans de complir amb la passió el designi 554 
d'amor del Pare4

. També prega abans dels moments decisius que encamina- 612 

rien la missió dels seus apòstols: abans d'escollir i de cridar els Dotze5, abans 
que Pere el confessi com a « Ungit de Déu» 6 i a fi que la fe del cap dels apòstols 858 

l. Cf. Lc 1,49; 2,19; 2,51. 2. Cf. Lc 3,21. 3. Cf. Lc 9,28. 4. Cf. Lc 22,41-44. 5. Cf. Lc 6,12. 
6. Cf. Lc 9,18-20. 
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443 no defalleixi en la temptació1
. La pregària de Jesús abans dels esdeveniments 

de la salvació que el Pare li demana de dur a terme és un lliurament, humil i 
confiat, de la seva voluntat humana a la voluntat amorosa del Pare. 

2601. «Un dia, en un cert indret, Jesús pregava. Quan va acabar, un dels 
deixebles li va demanar: Senyor, ensenyeu-nos a pregar» (Lc 11,1). ¿No és 
inicialment en contemplar el seu Mestre que prega, que el deixeble del Crist 
desitja pregar? Aleshores en pot aprendre del Mestre de la pregària. Contem-

2765 plant i escoltant el Fill, els fills aprenen a pregar el Pare. 

2602. Jesús es retira sovint a un lloc apartat, en la solitud, a la muntanya, 
preferentment de nit, per pregar2

• Porta els homes en la seva pregària, ja que 
616 també assumeix la humanitat en la seva Encarnació, i els ofereix al Pare tot 

oferint-se Ell mateix. Ell, el Verb, que ha «assumit la carn», comparteix en la 
seva pregària humana tot el que viuen «els seus germans» (He 2,12); es com
padeix de les seves febleses per deslliurar-los-en3. Per això el Pare l'ha enviat. 
Les seves paraules i les seves obres apareixen aleshores com la manifestació 
visible de la seva pregària «en el secret». 

2603. Del Crist, durant el seu ministeri, els evangelistes n'han recordat dues 
pregàries més explícites. Ara bé, cadascuna comença per l'acció de gràcies. En 

2637 la primera4, Jesús confessa el Pare, el reconeL~ i el beneeix perquè ha amagat 
els misteris del Regne als qui es creuen doctes i l'ha revelat als «més petits» 

2546 (els pobres de les benaurances). El seu estremiment «Sí, Pare!» expressa el 
fons del seu cor, la seva adhesió al «beneplàcit» del Pare, com un ressò del 
«Fiat» de la seva Mare en el moment que el va concebre i com a preludi d'allò 

494 que dirà al Pare en l'agonia. Tota la pregària de Jesús és en aquesta adhesió 
amorosa del seu cor d'home al «misteri de la voluntat» del Pare (Ef 1,9). 

2604. La segona pregària és narrada per santJoan5 abans de la resurrecció de 
Llàtzer. L'acció de gràcies precedeix l'esdeveniment: «Pare, us dono gràcies 
perquè m'heu escoltat», cosa que implica que el Pare escolta sempre la seva 
petició; i]esús afegeix tot seguit: «Prou sabia bé que sempre m'escolteu», cosa 
que implica que, per la seva banda, Jesús demana constantment. Així, conduï
da per l'acció de gràcies, la pregària de Jesús ens revela com hem de demanar: 

478 abans que el do sigui donat, Jesús s'adhereix a Aquell que dóna i es dóna en 
els seus dons. El Donant és més valuós que el do atorgat, és Ell el «Tresor», i el 
cor del seu Fill és en Ell; el do és donat «per escreix» 6. 

2746 La pregària «sacerdotal» deJesús7 ocupa un lloc únic en l'economia de la salvació. Serà 
meditada al final de la primera secció. Efectivament, revela la pregària sempre actual 

l. Cf. Lc 22,32. 2. Cf. Me 1,35; 6,46; Lc 5,16. 3. Cf. He 2,15; 4,15. 4. Cf. Mt 11,25-27 i Lc 
10,21-22. 5. Cf. Jn 11,41-42. 6. Cf. Mt 6,21.33. 7. Cf. Jn 17. 
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del nostre Gran Sacerdot, i, al mateix temps, conté el que Ell ens ensenya en la nostra 
pregària al nostre Pare, que serà explicada en la segona secció. 

2605. Quan arriba l'Hora en què compleix el designi d'amor del Pare, Jesús 
deixa entreveure la profunditat insondable de la seva pregària filial, no tan 
sols abans de donar-se lliurement ( «Abbà ... no pas la meva voluntat, sinó la 
vostra»: Lc 22,42), sinó fins a les seves últimes paraules a la creu, quan pregar i 
donar-se són una sola cosa: «Pare meu, perdoneu-los, no saben el que fan» (Lc 
23,34); «En veritat, t'ho dic, des d 'avui seràs amb mi al paradís» (Lc 24,43); 
«Dona, aquí tens el teu fill ( ... ). Aquí tens la teva mare» Qn 19,26-27); «Tinc 
set!» Qn 19,28); «Déu meu,Déu meu, per què m'heu abandonat?» (Me 15,34)1; 
«Tot s'ha consumat» Qn 19,30); «Pare, a les vostres mans encomano el meu 
esperit» (Lc 23,46), fins a aquell «gran clam» quan expira i lliura l'esperit2

• 

2606. Totes les dissorts de la humanitat de tots els temps, esclava del pecat i 
de la mort, totes les peticions i les intercessions de la història de la salvació es 
recullen en aquest crit del Verb encarnat. Heus ací que el Pare les acull i, més 
enllà de tota esperança, les escolta ressuscitant el seu Fill. Així es compleix i es 
consuma el drama de la pregària en l'economia de la creació i de la salvació. 
El Salteri ens en dóna la clau en el Crist. És en l'Avui de la Resurrecció que el 
Pare diu: «Ets el meu Fill, avui t'he engendrat. Demana-m'ho, i et daré els 
pobles per herència, posseiràs el món d'un cap a l'altre !» (SI 2,7-83

). 

La Carta als Hebreus expressa en termes dramàtics com la pregària de Jesús 
obté la victòria de la salvació: «Ell, que durant la seva vida mortal, amb grans 
clamors i llàgrimes, va oferir pregàries i súpliques a Aquell qui podia salvar-lo 
de la mort, i va ser escoltat a causa de la seva reverència, tot i ser Fill, va 
aprendre pels seus propis sofriments l'obediència; i, arribat al terme, va es
devenir per a tots els qui l'obeeixen causa de salvació eterna» (He 5,7-9). 

Jesús ensenya a pregar 

2607. Quan Jesús prega, ja ens ensenya a pregar. El camí teologal de la nos
tra pregària és la seva pregària al Pare. Però l'Evangeli ens dóna un ensenya
ment explícit de Jesús sobre la pregària. Com un pedagog, ens pren allà on 
som i, progressivament, ens condueix al Pare. Quan parla a les multituds que 
el segueixen, Jesús parteix del que ja coneixen de la pregària segons l'Antiga 
Aliança i els descobreix la novetat del Regne que ve. Després els revela en 
paràboles aquesta novetat. Finalment, als seus deixebles que hauran de ser 

l. Cf. Sl 22,2. 2. Cf. Me 15,37;Jn 19,30b. 3. Cf. Ac 13,33. 
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pedagogs de la pregària en l'Església, els parlarà obertament del Pare i de 
l'Esperit Sant. 

541 2608. Des del sermó de la Muntanya, Jesús insisteix en la conversió del cor: 
1430 la reconciliació amb el germà abans de presentar una ofrena a l'altar1, l'amor 

als enemics i la pregària pels perseguidors·\ pregar el Pare «en el secret» (Mt 
6,6), no repetir constantment múltiples paraules3

, perdonar des del fons del 
cor en la pregària➔, la puresa del cor i la recerca del Regne5

. Aquesta conversió 
es polaritza tota cap al Pare, és filial. 

2609. El cor, decidit així a convertir-se, aprèn a pregar en la/e. La fe és una 
153, 1814 adhesió filial a Déu, més enllà del que sentim i comprenem. S'ha fet possible 

perquè el Fill predilecte ens obre l'accés al Pare. Ell ens pot demanar que 
«busquen1» i que «truquem» , perquè Ell 1nateix és la porta i el camí6. 

2610. Igual que Jesús prega el Pare i dóna gràcies abans de rebre 'n els dons, 
ens errsenya aquesta audàcia filial: «Tot el que demaneu en la pregària, 
creieu que ja ho heu rebut» (Me 11,24). Fins a aquest punt és gran la força de 

165 la pregària, «tot és possible a aquell qui creu» (Me 9,23), amb una fe «que no 
vacil·la» (Mt 21,22).Jesús tant com s'entristeix per la «falta de fe» dels que té a 
la vora (Me 6,6) i la «poca fe» dels deixebles (Mt 8,26), s'admira davant la 
«gran fe» del centurió romà (Mt 8,10) i de la cananea (Mt 15,28). 

2611. La pregària de fe no consisteix només a dir «Senyor, Senyor», sinó a 
2827 portar el cor a complir la voluntat del Pare (Mt 7,21). Jesús crida els seus 

deixebles a incorporar a la pregària' aquest afany de cooperar al designi diví. 

2612. EnJesús «el Regne de Déu és molt a prop»,Jesús crida a la conversió i 
672 a la fe, però també a la vigilància. En la pregària, el deixeble vetlla atent a 

Aquell que és i que ve en el record de la primera Vinguda en la humilitat de la 
carn i en l'esperança del segon Ad\eniment en la Glòria8

. En comunió amb el 
2725 Mestre la pr gària dels deixebles és un combat, i només vetllant en la pregària 

hom evita de caure en la temptació9
. 

546 2613. Sane Lluc ens transmet tres paràboles principals sobre la pregària: 

La primera, «l'amic importú» 10
, convida a una pregària insistent: «Truqueu, i us obri

ran.» A aquell qui prega així, el Pare del cel «li donarà tot el que necessita», i sobretot 
l'Esperit Sant que conté tots els dons. 

La segona, «la viuda importuna» 11
, se centra en una de les qualitats de la pregària: cal 

pregar sempre sense defallir amb la paciència de la fe . «Però quan vindrà el Fill de 
l'home, ¿trobarà fe a la terra?» 

l. Cf. Mt S 23-24. 2. Cf. Mt 5,44-45. 3. Cf. Mt 6,7. 4. Cf. Mt 6,14-15. 5. Cf. Me 6,21.25.33. 
6. Cf. Mt 7.7-11.13-14. 7. Cf. Mt 9,38; Lc 10,2; Jn 4,34. 8. Cf. Me 13; Lc 21 ,34-36. 9. Cf. Lc 
22,40.46. 10. Cf. Lc 11.5-13. 11. Cf. Lc 18,1-8. 
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La tercera paràbola, «el fariseu i el publicà» 1, es refereix a la humilitat del cor que 
prega. «Déu meu, tingueu pietat de mi, que sóc un pecador.» L'Església no para d 'apro- 2559 
piarse aquesta pregària: «Kyrie eleison!» 

2614. Quan Jesús confia obertament als seus deixebles el misteri de la pre
gària al Pare, els revela quina haurà de ser la seva pregària, i la nostra, quan Ell, 
en la seva Humanitat glorificada, haurà tornat al Pare. La novetat és ara la de 434 
«demanar en el seu nom» On 14,13 ). La fe en Ell introdueix els deixebles en el 
coneixement del Pare, perquè Jesús és «el Camí, la Veritat i la Vida» On 14,6). 
La fe porta el seu fruit en l'amor: guardar la seva Paraula, els seus manaments, 
habitar amb Ell en el Pare que en Ell ens estima fins a habitar en nosaltres. En 
aquesta aliança nova, la certesa de ser escoltats en les nostres peticions es basa 
en la pregària de Jesús2

. 

2615. Encara més, allò que el Pare ens dóna quan la nostra pregària s'uneL"'C a 728 
la de Jesús és «l'altre Paraclet, per estar amb vosaltres per sempre, l'Esperit de 
Veritat» On 14,16-17). Aquesta novetat de la pregària i de les seves condicions 
apareix a través del discurs de comiat3

. En l'Esperit Sant, la pregària cristiana 
és comunió d 'amor amb el Pare, no tan sols pel Crist, sinó també en Ell: «Fins 
ara no heu demanat res en nom meu. Demaneu i rebreu, i la vostra joia serà 
perfecta» On 16,24). 

Jesús escolta la pregària 

2616. La pregària a Jesús ja l'ha escoltada durant el seu ministeri, a través 
dels signes que anticipen el poder de la seva mort i de la seva Resurrecció: 
Jesús escolta la pregària de fe, expressada en paraules ( el leprós\ Jaire5; la 548 
Cananea6

; el bon lladre7
) o en silenci ( els portadors del paralític8

; l'hemorroïsa 
que li toca el vestit9

; les llàgrimes i el perfum de la pecadora1º). La petició 
insistent dels cecs: «Tingueu pietat de nosaltres, Fill de David» (Mt 9,27) o 
«Fill de David, Jesús, tingueu pietat de mi» (Me 10,48) ha continuat en la 
tradició de la Pregària ajesús: «Jesús, Crist, Fill de Déu, Senyor, tingueu pietat 
de mi, pecador!» Guarició de les malalties o remissió dels pecats,Jesús respon 2667 
sempre a la pregària que l'implora amb fe: «Vés-te'n en pau, la teva fe t'ha 
salvat!» 

Sant Agustí resumeL-sc admirablement les tres dimensions de la pregària de 
Jesús: «Prega per nosaltres com a sacerdot nostre, prega en nosaltres com a 

l. Cf. Le 18,9-14. 2. Cf. Jn 14,13-14. 3. Cf. Jn 14,23-26; 15,7. 16; 16,13-15; 16,23-27. 4. Cf. Me 
1,40-41. 5. Cf. Me 5,36. 6. Cf. Me 7,29. 7. Cf. Le 23,39-43. 8. Cf. Me 2,5. 9. Cf. Me 5,28. 
10. Cf. Lc 7,37-38. 
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cap nostre, és pregat per nosaltres com a Déu nostre. Reconeguem, doncs, en 
Ell les nostres veus i la seva veu en nosaltres1

. » 

La pregària de la Verge Maria 

148 2617. La pregària de Maria se'ns revela a l'aurora de la plenitud dels temps. 
Abans de l'Encarnació del Fill de Déu i abans de l'efusió de l'Esperit Sant, la 
seva pregària coopera d'una manera única en el designi benvolent del Pare, en · 

494 l'Anunciació per a la concepció del Crist2
, en la Pentecosta per a la formació de 

l'Església, Cos del Crist3
• En la fe de la seva humil serventa, el Do de Déu troba 

l'acolliment que Ell esperava des del començament dels temps. Aquella que el 
Totpoderós ha feta «plena de gràcia» respon amb l'ofrena de tot el seu ésser: 

490 «Heus aquí la serventa del Senyor, faci's en mi segons la teva paraula». «Fiat», 
és la pregària cristiana: ser tot d'Ell ja que Ell és tot nostre. 

2674 2618. L'Evangeli ens revela com Maria prega i intercedeix en la fe: a Canà4, la 
Mare de Jesús prega el seu Fill per les necessitats d'un banquet de noces, signe 
d'un altre Banquet, el de les noces de l'Anyell que dóna el seu Cos i la seva 
Sang a petició de l'Església, la seva Esposa. I és a l'hora de la Nova Aliança, al 

726 peu de la Creu5, que Maria és escoltada com la Dona, la nova Eva, la veritable 
«Mare dels vivents». · · 

2619. Per això, el càntic de Maria6
, el «Magnificat» llatí, el Megalinàrion 

bizantí, és alhora el càntic de la Mare de Déu i el de l 'Esglé.sia, càntic de la Filla 
724 de Sió i del nou Poble de Déu, càntic d'acció de gràcies per la plenitud de 

gràcies escampades en l'economia de la salvació, càntic dels «pobres» l'espe
rança dels quals és satisfeta pel compliment de les promeses fetes als nostres 
pares «a favor d'Abraham i de la seva descendència, per sempre». 

EN RESUM 

2620. En el Nou Testament, el model peif ecte de la pregària resideix en la 
pregària filial de Jesús. Feta sovint en la solitud, en el secret, la pregà
ria de Jesús comporta una adhesió amorosa a la voluntat del Pare 
fins a la Creu i una absoluta confiança que serà escoltada. 

2621. En el seu mestratge, Jesús ensenya els seus deixebles a pregar amb un 
cor purificat, una fe viva i perseverant, una audàcia filial. Els crida a 

l. Cf. SI 85,1; cf. IGLH 7. 2. Cf. Lc 1,38. 3. Cf. Ac 1,14. 4. Cf. Jn 2,1-12. 5. Cf. Jn 19,25-27. 
6. Cf. Lc 1,46-55. 
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la vigilància i els convida a presentar a Déu les seves peticions en el 
seu nom. Jesucrist Ell mateix escolta les pregàries que se li adrecen. 

2622. La pregària de la Verge Maria, en el «Fiat» i en el Magnificat, es carac
teritza per l'ofrena generosa de tot el seu ésser en la fe. 

ARTICLE 3 En el temps de l'Església 

2623. El dia de la Pentecosta, l'Esperit de la promesa fou vessat sobre els 731 
deixebles, «reunits en un mateix lloc» (Ac 2,1), que l'esperaven «tots en un 
mateix cor, dedicats a la pregària» (Ac 1,14). L'Esperit, que instrueix l'Església i 
li recorda tot el que Jesús va dir1

, també la formarà en la vida de pregària. 

2624. En la primera comunitat de Jerusalem, els creients «es manifestaven 1342 
assidus a l'ensenyament dels apòstols, fidels a la comunió fraterna, a la fracció 
del pa i a les pregàries» (Ac 2,42). La seqüència és típica de la pregària de 
l'Església: fundada sobre la fe apostòlica i autenticada per la caritat, s'alimenta 
en l 'Eucaristia. 

2625. Aquestes pregàries són inicialment les que els fidels escolten i llegei
xen en les Escriptures, però elles les actualitzen, particularment les dels salms, 
a partir del seu compliment en el Crist2

• L'Esperit Sant, que així recorda el 
Crist a la seva Església orant, també la condueix a la veritat sencera i suscita 1092 
formulacions noves que expressaran l'insondable misteri del Crist actuant en 
la vida, els sagraments i la missió de la seva Església. Aquestes formulacions es 
desenvoluparan en les grans tradicions litúrgiques i espirituals. Les formes de 
la pregària, tals com les revelen les Escriptures apostòliques canòniques, se- 1200 

guiran essent normatives de la pregària cristiana. 

I. 1A BENEDICCIÓ I L'ADORACIÓ 

2626. La benedicció expressa el moviment de fons de la pregària cristiana: és l 078 
una trobada de Déu i l'home; en ella es criden i s'uneixen el do de Déu i 
l'acolliment de l'home. La pregària de benedicció és la resposta de l'home als 
dons de Déu: com que Déu beneeix, el cor de l'home en resposta pot beneir 
Aquell que és la font de tota benedicció. 

2627. Dues formes fonamentals expressen aquest moviment: tan aviat s'ele- 1083 
va, portada en l'Esperit Sant, pel Crist cap al Pare (el beneïm perquè ens ha 
beneït3); com implora la gràcia de l'Esperit Sant que, pel Crist, baixa del Pare 
( és Ell qui ens beneeix4

). 

l. Cf.Jn 14,26. 2. Cf. Lc 24,27.44. 3. Cf. Ef 1,3-14; 2Co 1,3-7; lPe 1,3-9. 4. Cf. 2Co 13,13; Rm 
15,5-6.13; Ef 6,23-24. 
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2096-2097 2628. L'adoració és la primera actitud de l'home que es reconeix criatura 
davant el seu Creador. Exalta la grandesa del Senyor que ens ha fet1 i l'Omni
potència del Salvador que ens allibera del mal. És la prosternació de l'esperit 
davant el «Rei de glòria» (Sl 24,9-10) i el silenci respectuós davant el Déu 
«cada vegada més gran» 2

. L'adoració del Déu tres vegades sant i sobiranament 
2559 amable confon d'humilitat i dóna seguretat a les nostres súpliques. 

II. LA PREGÀRIA DE PETICIÓ 

2629. El vocabulari de la súplica és ric en matisos en el Nou Testament: 
demanar, reclamar, cridar amb insistència, invocar, clamar, i fins i tot «lluitar 
en la pregària»3

. Però la forma més habitual, perquè és la més espontània, és la 
petició. Per la pregària de petició traduïm la consciència de la nostra relació 

396 amb Déu: criatures, no som ni el nostre origen, ni amos de les adversitats, ni el 
nostre fi últim; però també, pel fet de ser pecadors, sabem, com a cristians, 
que ens apartem del nostre Pare. La petició ja és un retorn cap a Ell. 

2630. El Nou Testament no conté gaires pregàries de lamentació, freqüents en l'An
tic Testament. D'ara endavant, en el Crist ressuscitat, la petició de l'Església és sostingu-

2090 da per l'esperança, tot i que encara estem en actitud d'espera i cada dia ens hem de 
convertir. La petició cristiana brolla d'una altra profunditat, d'aquella que sant Pau 
anomena el gemec: el de la creació «en dolors de part» (Rm 8,22), també el nostre «en 
l'espera de la redempció del nostre cos, ja que hem estat salvats en esperança» (Rm 
8,23-24), i, finalment, «els gemecs inefables» del mateix Esperit Sant que «ajuda la 
nostra feblesa, ja que no sabem què hem de demanar per pregar com cal» (Rm 8,26). 

2838 2631. La petició del perdó és el primer moviment de la pregària de petició 
(cf. el publicà: «Tingueu pietat de mi, que sóc pecador», Lc 18,13). És la condi
ció prèvia d'una pregària justa i pura. La humilitat confiada ens restableix a la 
llum de la comunió amb el Pare i el seu FillJesucrist, i dels uns amb els altres4

: 

aleshores, «qualsevol cosa que li demanem, la rebrem d'Ell» (lJn 3,22). La 
petició del perdó és la condició prèvia de la litúrgia eucarística, també la de la 
pregària personal. 

1816 2632. La petició cristiana se centra en el desig i la recerca del Regne que ve, 
d'acord amb l'ensenyament de Jesús5. Hi ha una jerarquia en les peticions: 

1942 primer, el Regne; després, el que és necessari per a acollir-lo i per a cooperar 
a la seva vinguda. Aquesta cooperació a la missió del Crist i de l'Esperit Sant, 

l. Cf. Sl 95,1-6. 2. St. Agustí, psal. 62, 16. 3. Cf. Rm 15,30; Col 4,12. 4. Cf. lJn 1,7-2,2. 5. 
Cf. Mt 6,10.33; Lc 11,2.13. 
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que ara és la de l'Església, és l'objecte de la pregària de la comunitat apostòli
ca1. La pregària de Pau, l'apòstol per excel·lència, ens revela com la divina 
preocupació de totes les Esglésies ha d'animar la pregària cristiana2

. Per la 
pregària, tot batejat treballa per la Vinguda del Regne. 2854 

2633. Quan hom participa així en l'amor salvador de Déu, comprèn que tota 
necessitat pot esdevenir objecte de petició. El Crist que ho ha assumit tot per 2830 
redimir-ho tot és glorificat per les peticions que oferim al Pare en el seu nom3. 

En aquesta seguretat, Jaume4 i Pau ens exhorten a pregar en tota ocasió5
. 

III. LA PREGÀRIA D'INTERCESSIÓ 

2634. La intercessió és una pregària de petició que ens configura més de 
prop a la pregària de Jesús. Ell és l'únic Intercessor davant el Pare a favor de 
tots els homes, dels pecadors en particular6

. És «capaç de salvar definitivament 432 
aquells que per Ell avancen cap a Déu, i viure sempre per intercedir en favor 
seu» (He 7,25). El mateix Esperit Sant «intercedeix per nosaltres( ... ) i la seva 
intercessió pels sants correspon als projectes de Déu» (Rm 8,26-27). 

2635. Intercedir, demanar a favor d'un altre, és, des d'Abraham, allò que és 2571 
propi d 'un cor lliurat a la misericòrdia de Déu. En el temps de l'Església, la 
intercessió cristiana participa de la del Crist: és l'expressió de la comunió dels 
sants. En la intercessió, aquell que prega no ,<busca els propis interessos, sinó 2577 
que més aviat pensa en els dels altres» (FI 2,4), fins a pregar per aquells que li 
fan mal7. 

2636. Les primeres comunitats cristianes van viure intensament aquesta for
ma de compartició8

. L'apòstol Pau les fa participar així en el seu ministeri de 
l'Evangeli9

, però també intercedeix per elles10
. La intercessió dels cristians no 

coneix fronteres: «per tots els homes, pels constituïts en autoritat» (lTm 2,1), 1900 
pels que persegueixen11

, per la salvació dels que rebutgen l'Evangeli12
. 1037 

N. LA PREGÀRIA D'ACCIÓ DE GRÀCIES 

2637. L'acció de gràcies caracteritza la pregària de l'Església que, celebrant 224 
l'Eucaristia, manifesta i esdevé encara més allò que ella és. Efectivament, en 1328 
l'obra de la salvació, el Crist allibera la creació del pecat i de la mort per 
consagrar-la de nou i fer-la tornar al Pare, per a la seva Glòria. L'acció de 
gràcies dels membres del Cos participa en la del seu Cap. 2603 

l. Cf. Ac 6,6; 13,3. 2. Cf. Rm 10,1; Ef 1,16-23; Fl 1,9-11; Col 1,3-6; 4,3-4.12. 3. Cf. Jn 14,13. 4. 
Cf. Jm 1,5-8. 5. Cf. Ef 5,20; Fl 4,6-7; Col 3,16-17; lTe 5,17-18. 6. Cr. Rm 8,34; lJn 2,1; lTm 
2,5-8. 7. Cf. Esteve pregant pels seus botxins, com Jesús: cf. Ac 7,60; Lc 23,28.34. 8. Cf. Ac 12,5; 
20,36; 21,5; 2Co 9,14. 9. Cf. Ef 6,18-20; Col 4,3-4; lTe 5,25. 10. Cf. 2Te 1,11; Col 1,3; Fl 1,3-4. 
11. Cf. Rm 12,14. 12. Cf. Rm 10,1. 
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2638. Com en la pregària de petició, tot esdeveniment i tota necessitat po
den esdevenir ofrena d'acció de gràcies. Les cartes de sant Pau comencen i 
s'acaben sovint amb una acció de gràcies, i el Senyor Jesús sempre hi és pre
sent. «Doneu gràcies en tota ocasió; què això és el que Déu vol de vosaltres en 
el CristJesús» (l Te 5,18). «Sigueu constants en la pregària; que ella us mantin
gui vigilants en l'acció de gràcies» (Col 4,2). 

V. LA PREGÀRIA DE llOANÇA 

2639. La lloança és la forma de pregària que reconeix més immediatament 
que Déu és Déu. El canta per Ell mateix, li dóna glòria, més enllà del que fa, 

213 perquè Ell ÉS. Participa en la benaurança dels cors purs que l 'estimen en la fe 
abans de veure'l en la glòria. Per ella, l'Esperit s'uneix al nostre esperit .a fi de 
donar testimoniatge que som fills de Déu 1, dóna testimoniatge al Fill unigènit 
en qui hem estat adoptats i per qui glorifiquem el Pare. La lloança integra les 
altres formes de pregària i les porta cap a Aquell que n 'és la font i el terme: 
«L'únic Déu, el Pare, de qui tot ve i per a qui som fets» (lCo 8,6). 

2640. Sant Lluc esmenta sovint en el seu Evangeli l'admiració i la lloança davant les 
meravelles del Crist, i també les subratlla davant les accions de l'Esperit Sant que són 
els Fets dels apòstols: la comunitat deJerusalem2

, l'impossibilitat guarit per Pere iJoan3, 
la multitud que en glorifica Déu4, els pagans de Pisídia que, «molt contents, glorifiquen 
la Paraula del Senyor» (Ac 13,48). 

2641. «Reciteu entre vosaltres salms, himnes i càntics espirituals; canteu i celehreu 
el Senyor amb tot el cor» (Ef 5,19; Col 3,16). Com els escriptors inspirats del Nou 

2587 Testament, les primeres comunitats cristianes rellegeixen el llibre dels salms, cantant
hi el misteri del Crist. En la novetat de l'Esperit, també componen himnes i càntics a 
partir de l 'Esdeveniment inaudit que Déu ha acomplert en el seu Fill: la seva Encarna
ció, la seva mort vencedora de la mort, la Resurrecció i l'Ascensió a la seva dreta5. 

D'aquesta «meravella» de tota l'economia de la salvació se n'alça la doxologia, la lloan
ça de Déu6. 

2642. La Revelació «d'allò que ha d'arribar aviat», l'Apocalipsi, és conduïda pels càn-
1137 tics de la litúrgia celestiaF i també per la intercessió dels «testimonis» (màrtirs: Ap 

6,10). Els profetes i els sants, tots els qui foren degollats a la terra a causa del testimo
niatge de Jesús8, la multitud immensa d'aquells qui, vinguts de la gran tribulació, ens 
han precedit en el Regne, canten la lloança de glòria d'Aquell qui seu al Tron i de 
l'Anyell9. En comunió amb ells, l'Església de la terra canta també aquests càntics, en la 
fe i la prova. La fe, en la petició i la intercessió, espera contra tota esperança i dóna 

l. Cf. Rm 8,16. 2. Cf. Ac 2,47. 3. Cf. Ac 3,9. 4. Cf. 4,21. 5. Cf. Fl 2,6-11; Col 1,15-20; Ef 5,14; 
lTm 3,16; 6,15-16.; 2Tm 2,11-13. 6. Cf. Ef 1,3-14; Rm 16,25-27; Ep 2,20-21;Jud 24-25. 7. Cf. Ap 
4,8-11; 5,9-14; 7,10-12. 8. Cf. Ap 18,24. 9. Cf. Ap 19,1-8. 
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gràcies al «Pare de les llums, de qui ve tot do excel·lent» Qm 1,17). La fe és així una 
pura lloança. 

2643. L'Eucaristia conté i expressa totes les formes de pregària: és «l'ofrena 
pura» de tot el Cos del Crist «a la glòria del seu nom» 1

; és, segons les tradi-
cions d'Orient i d'Occident, «el sacrifici de lloança». 1330 

EN RESUM 

2644. L 'Esperit Sant, que ensenya a l'Església i li recorda tot allò que Jesús va 
dir, també l'educa en la vida de pregària, suscitant expressions que es 
renoven al si de J armes permanents: benedicció, petició, intercessió, 
acció de gràcies i lloança. 

2645. Perquè Déu el beneeix, el cor de l'home pot beneir en reciprocitat 
Aquell que és la font de tota benedicció. 

2646. La pregària de petició té per objecte el perdó, la recerca del Regne i 
també tota veritable necessitat. 

2647. La pregàn"a d 'intercessió consisteix en una petició a favor d 'un altre. 
No coneix fronteres i s'estén jïns als enemics. 

2648. Tota alegria i tota pena, tot esdeveniment i tota necessitat poden ser la 
matèria de l'acció de gràcies que, participant en la del Crist, ha d 'om
plir tota la vida: «Doneu gràcies en tota ocasió» (]Te 5 ,18). 

2649. La pregària de lloança, absolutament desinteressada, es dirigeix a 
Déu; el canta per Ell, li dóna glòria, més enllà del que Ell Ja, perquè 
EUÉS. 

CAPÍTOL SEGON 

La tradició de la pregària 

2650. La pregària no es redueix a ésser raig espontani d 'un impuls interior: 
per pregar, cal voler-ho. No n'hi ha prou tampoc de saber allò que les Escrip
tures revelen sobre la pregària: també cal aprendre a pregar. Però en «l'Es- 75 
glésia creient i orant»2

, l'Esperit Sant, ensenya els fills de Déu a pregar per 
mitjà d'una tradició viva (la sagrada Tradició). 

2651. La tradició de la pregària cristiana és una de les formes de creixement 
de la Tradició de la fe, en particular per la contemplació i l'estudi dels creients 94 

l . Cf. Ml 1,11. 2. DV 8. 
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que conserven en el seu cor els esdeveniments i les paraules de l'economia de 
la salvació, i per la penetració profunda de les realitats espirituals, de què fan 
experiència 1. 

ARTICLE l A les fonts de la pregària 

694 2652. L'Esperit Sant és «l 'aigua viva» que, en el cor que prega, «raja fins a la 
Vida eterna» Qn 4,14). Ell ens ensenya a acollir-la en la mateixa font: el Crist. 
Ara bé, en la vida cristiana hi ha dolls on el Crist ens espera per abeurar-nos de 
l'Esperit Sant: 

La paraula de Déu 

133 2653. L'Església «exhorta amb força i d'una manera especial tots els cristians 
( ... ) a adquirir mitjançant una lectura freqüent de les divines Escriptures 'la 

1100 ciència eminent de Jesucrist' . (. .. ) Però la pregària ha d'acompanyar la lectura 
de la Sagrada Escriptura perquè s'estableixi un diàleg entre Déu i l'home, ja 
que 'és a Ell a qui ens adrecem quan preguem, és a Ell a qui escoltem quan 
llegim els oracles divins2'.» 

2654. Els Pares espirituals, parafrasejant Mt 7,7, resumeixen així les disposi
cions del cor alimentat per la Paraula de Déu en la pregària: «Cerqueu llegint i 
trobareu meditant; truqueu pregant i trobareu obert contemplant3. » 

La litúrgia de l'Església 

1073 2655. La missió del Crist i de l'Esperit Sant que, en la litúrgia sacramental de 
l'Església, anuncia, actualitza i comunica el misteri de la salvació, continua en 
el cor que prega. Els Pares espirituals comparen de vegades el cor amb un 

368 altar. La pregària interioritza i assimila la litúrgia durant i després de la seva 
celebració. Fins i tot quan és viscuda «en el secret» (Mt 6,6), la pregària és 
sempre pregària de l'Església, comunió amb la Santa Trinitat4

• 

1812-1829 Les virtuts teologals 

2656. S'entra en pregària com s'entra en litúrgia: per la porta estreta de lafe. 
A través dels signes de la seva Presència, nosaltres cerquem i desitgem el 
Rostre del Senyor, volem escoltar i guardar la seva Paraula. 

2657. L'Esperit Sant, que ens ensenya a celebrar la litúrgia en l'espera del 
retorn del Crist, ens educa a pregar en l'esperança. Inversament, la pregària 

l. Cf. DV 8. 2. St. Ambròs, off, l , 88, citat per DV 25. 3. Cf. Guigo, el Cartoixà, scala. 4. Cf. 
IGLH 9. 
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de l'Església i la pregària personal alimenten en nosaltres l'esperança. Els 
salms sobretot, amb el seu llenguatge concret i variat, ens ensenyen a fixar la 
nostra esperança en Déu: «Tenia posada l'esperança en el Senyor, i ell incli
nant-se cap a mi, ha escoltat el meu clam» (Sl 40,2). «Que el Déu de l'esperan
ça us ompli de tota joia i pau en la vostra fe , perquè la vostra esperança sigui 
ben abundant pel poder de l'Esperit Sant» (Rm 15,13). 

2658. «L'esperança no enganya, perquè l'amor de Déu ha estat vessat en els 
nostres cors per l'Esperit Sant que ens va ser donat» (Rm 5,5). La pregària, 
formada per la vida litúrgica, ho extreu tot de l'Amor amb què som estimats en 826 
el Crist i que ens permet respondre-hi estimant com Ell ens va estimar. L'Amor 
és la font de la pregària; qui hi beu arriba al cim de la pregària: 

«Avui» 

Us estimo, Déu meu, i el meu únic desig és estimar-vos fins a l'últim alè de la 
meva vida. Us estimo, Déu meu infinitament amable, i m'estimo més morir 
estimant-vos que viure sense estimar-vos. Us estimo, Senyor, i l'única gràcia 
que us demano és estimar-vos eternament.( ... ) Déu meu, si la meva llengua no 
pot dir a cada moment que us estimo, vull que el meu cor us ho repeteixi 
tantes vegades com respiro1

. 

2659. Aprenem a pregar en certs moments escoltant la Paraula del Senyor i 1165 
participant en el seu misteri Pasqual, però en tot temps, en els esdeveniments 
de cada dia, el seu Esperit se'ns ofereix per fer brollar la pregària. L'ensenya- 2837 
ment de Jesús sobre la pregària al nostre Pare va en la mateixa línia que 
l'ensenyament sobre la Providència2: el temps és a les mans del Pare; el tro- 305 
bem en el present, ni ahir ni demà, sinó avui: «Tant de bo que avui sentíssiu la 
seva veu; no enduriu els vostres cors» (Sl 95,7-8). 

2660. Pregar en els esdeveniments de cada dia i de cada instant és un dels 
secrets del Regne revelats als «més petits», als servents del Crist, als pobres de 2546 
les benaurances. És just i bo pregar perquè la vinguda del Regne de justícia i 2632 
de pau influeixi en el camí de la història, però també és important fonyar amb 
la pregària la pasta de les humils situacions quotidianes. Totes les formes de 
pregària poden ser el llevat amb el qual el Senyor compara el Regne3

. 

EN RESUM 

2661. Per una transmissió viva, la Tradició, l'Esperit Sant, en l'Església, ense
nya els fills de Déu a pregar. 

2662. La Paraula de Déu, la litúrgia de l'Església, les virtuts defe, d'esperan
ça i de caritat són fonts de la pregària. 

l. St. Joan Maria Baptista Vianney, pregària. 2. Cf. Mt 6,11.34. 3. Cf. Lc 13,20-21. 
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ARTICLE 2 El camí de la pregària 

1201 2663. En la tradició vivent de la pregària, cada Església proposa als seus 
fidels, segons el context històric, social i cultural, el llenguatge de la seva 
pregària: paraules, melodies, gestos, iconografia. Correspon al Magisteri1 dis
cernir la fidelitat d'aquests camins de pregària a la tradició de la fe apostòlica, i 
pertoca als pastors i als catequetes explicar-ne el sentit, sempre relatiu aJesu
crist. 

La pregària al Pare 

2664. No hi ha cap més camí de la pregària cristiana que el Crist. Tant si la 
2780 nostra pregària és comunitària com personal, tant si és oral com interior, no

més té accés al Pare si preguem «en el nom» de Jesús. La sagrada Humanitat 
de Jesús és, doncs, el camí pel qual l'Esperit Sant ens ensenya a pregar Déu,· 
Pare nostre. 

La pregària a Jesús 

2665. La pregària de l'Església, alimentada per la Paraula de Déu i la celebra-
451 ció de la litúrgia, ens ensenya a pregar al Senyor Jesús. Encara que s'adreci 

sobretot al Pare, comporta, en totes les tradicions litúrgiques, formes de pre
gària adreçades al Crist. Alguns salms, segons la seva actualització en la Pregà
ria de l'Església, i el Nou Testament ens posen als llavis i ens graven al cor les 
invocacions d'aquesta pregària al Crist: Fill de Déu, Verb de Déu, Senyor, 
Salvador, Anyell de Déu, Rei, Fill estimat, Fill de la Verge, Bon Pastor, la nostra 
Vida, la nostra Llum, la nostra Esperança, la nostra Resurrecció, Amic dels 
homes, ... 

2666. Però el nom que ho conté tot és el que el Fill de Déu rep en la seva 
432 Encarnació: JESÚS. El nom diví és impronunciable pels llavis humans2 però, 

assumint la nostra humanitat, el Verb de Déu ens el lliura i el podem invocar: 
«Jesús», ,<YH\X'H salva3

. El nom de Jesús ho conté tot: Déu i l'home i tota 
l'economia de la creació i de la salvació. Pregar «Jesús» és invocar-lo, cridar-lo 
en nosaltres. El seu nom és l'únic que conté la Presència que significa.Jesús ha 

435 ressuscitat, i tot aquell que invoca el seu nom acull el Fill de Déu que l'ha 
estimat i s'ha lliurat per Ell4 

2667. Aquesta invocació de fe absolutament senzilla s'ha desenvolupat en la tradició 
de la pregària sota moltes formes, a Orient i a Occident. La formulació més habitual, 
transmesa pels espirituals del Sinaí, de Síria i de l'Athos, és la invocació: «Jesús, Crist, 

l. Cf. Dv 10. 2, Cf. Ex 3,14; 33,19-23. 3. Cf. Mt 1,21. 4. Cf. Rm 10,13; Ac 2,21: 3,15-16; Ga 
2,20. 
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Fill de Déu, Senyor, tingueu pietat de nosaltres, pecadors!» Conjuga l'himne cristològic 2616 
de Fl 2,6-11 amb el prec del publicà i dels captaires de la llum 1. Amb aquesta invocació, 
el cor sintonitza amb la misèria dels homes i amb la Misericòrdia del seu Salvador. 

2668. La invocació del sant nom de Jesús és el camí més senzill de la pregària contí- 435 
nua. Recitada sovint per un cor humilment atent, no es dispersa en una «onada de 
paraules» (Mt 6,7), sinó que «guarda la Paraula i produeix fruit per la constància2». 
Aquesta invocació és possible «en tot temps», ja que no és una ocupació al costat d'una 
altra sinó l'única ocupació, la d 'estimar Déu, que anima i transfigura tota acció en el 
Crist Jesús. 

2669. La pregària de l'Església venera i honora el Cor de jesús, de la mateixa manera 478 
que n'invoca el santíssim nom. Adora el Verb encarnat i el seu Cor que, per amor als 
homes, es va deixar traspassar pels nostres pecats. La pregària cristiana desitja seguir el 
camí de la Creu seguint el Salvador. Les estacions des del Pretori fins al Gòlgota i al 1674 
Sepulcre escandeixen el camí de Jesús, que ha redimit el món per la seva santa Creu. 

«Veniu, Esperit Sant» 

2670. «Ningú no pot dir: Jesús és Senyor', si no és sota l'acció de l'Esperit 683 
Sant» (lCo 12,3). Cada vegada que comencem a pregar Jesús, és l'Esperit Sant 
qui, per la seva gràcia prevenient, ens atreu al camí de la pregària. Ja que ens 2001 
ensenya a pregar recordant-nos el Crist, ¿com no invocar-lo Ell mateix? Per 
això: l'Església ens convida a implorar cada dia el Sant Esperit, en especial al 
començament i al final de tota acció important. 1310 

Si l'Esperit no ha de ser adorat, ¿com és que em divinitza per mitjà del Baptis-
me? I si ha de ser adorat, ¿no ha de ser objecte d'un culte particular3? 

2671. La forma tradicional de la petició de l'Esperit és invocar el Pare pel 
Crist nostre Senyor perquè ens doni l'Esperit Consolador4

. Jesús insisteix en 
aquesta petició en el seu nom al mateix moment en què promet el do de 
l'Esperit de Veritat;. Però la pregària més senzilla i més directa també és tradi
cional: «Veniu, Esperit Sant», i cada tradició litúrgica l'ha desenvolupada en 
antífones i himnes: 

Veniu, Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels, i enceneu-hi la flama del 
vostre amor6

• 

Rei celestial, Esperit Consolador, Esperit de Veritat, present pertot i que tot ho 
ompliu, tresor de tot bé i font de la Vida, veniu, habiteu en nosaltres, purifi
queu-nos i salveu-nos, Vós que sou Ba7! 

l. Cf. Me 10,46-52; Lc 18,13. 2. Cf. Lc 8,15. 3. St. Gregori Nazianzè, or. theol. 5,28. 4. Cf. Lc 
11,13. 5. Cf. Jn 14,17; 15,26; 16,13. 6. Cf. la Seqüència de Pentecosta. 7. Litúrgia bizantina, 
Tropari de les Vespres de Pentecosta. 
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695 2672. L'Esperit Sant, la unció del qual impregna tot el nostre ésser, és el 
Mestre interior de la pregària cristiana. És l'artesà de la tradició viva de la 
pregària. Certament, hi ha tantes trajectòries en la pregària com orants, però el 
mateix Esperit és qui actua en tothom i amb tothom. En la comunió de l'Espe
rit Sant, la pregària cristiana és pregària en l'Església. 

En comunió amb la santa Mare de Déu 

689 2673. En la pregària, l'Esperit Sant ens uneix a la Persona del Fill unigènit, en 
la seva Humanitat glorificada. Per ella i en ella, la nostra pregària filial es troba 
en l'Església en comunió amb la Mare deJesús1. 

494 2674. Des del consentiment donat en la fe en el moment de l'Anunciació i 
mantingut sense vacil·lació al peu de la Creu, la maternitat de Maria s'estén als 
germans i a les germanes del seu Fill «que encara són pelegrins i que estan 
exposats als perills i a les misèries»2

. Jesús, l'únic Mitjancer, és el camí de la 
nostra pregària; Maria, la seva Mare i la nostra Mare, li és del tot transparent: 
«ensenya el camí» (Hodoghitria), n'és «el Signe», segons la iconografia tradi
cional a Orient i a Occident. 

970 2675. A partir d 'aquesta cooperació singular de Maria a l'acció de l'Esperit 
Sant, les Esglésies han anat desplegant la pregària a la santa Mare Déu, cen-

512 trant-la en la Persona del Crist manifestada en els seus misteris. En els innom
brables himnes i antífones que expressen aquesta pregària, s'alternen habi
tualment dos moviments: l'un «magnifica» el Senyor per les «les coses grans» 

2519 que ha fet a la seva serventa humil, i a través d'ella, a tots els humans3
; l'altre 

confia a la Mare de Jesús les súpliques i les lloances dels fills de Déu, ja que ara 
ella coneix la humanitat que en ella s'ha esposat el Fill de Déu. 

2676. Aquest doble moviment de la pregària a Maria troba una expressió privilegia
da en la pregària de !'«Avemaria» : 

722 «Déu vos salve, Maria (Alegreu-vos, Maria).» La salutació de l'àngel Gabriel obre la 
pregària de l'Avemaria. És el mateix Déu qui, per mediació del seu àngel, saluda Maria. 
La nostra pregària gosa reprendre la salutació de Maria amb la mirada que Déu va 
dirigir a la seva humil serventa4 i alegrar-se de la joia que troba en ella5. 

490 «Plena de gràcia, el Senyor és amb vós»: Les dues paraules de la salutació de l'àngel 
s'il·lustren mútuament. Maria és plena de gràcia perquè el Senyor és amb ella. La gràcia 
de la qual és plena és la presència d'Aquell que és la font de tota gràcia. «Alegra't ( ... ) 

l. Cf. Ac 1,14. 2. LG 62. 3. Cf. 1,46-55. 4. Cf. Lc 1,48. 5. Cf. So 3,17b. 
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filla de Jerusalem ( ... ) el Senyor és enmig reu» (So 3,14.l 7a). Maria, en qui el mateix 
Senyor ve a habitar, és en persona la filla de Sió, l'arca de l'aliança, el lloc on resideix la 
glòria del Senyor: és «l'estança de Déu entre els homes» (Ap 21,3). «Plena de gràcia», 
es va donar tota a Aquell qui ve a habitar en ella i que ella va donar al món. 

«Beneïda sou vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.» 435 
Després de la salutació de l'àngel, fem nostra la d'Elisabet. «Plena de l'Esperit Sant» (Lc 
1,41), Elisabet és la primera de la llarga sèrie de generacions que declaren Maria be
naurada1: «Benaurada aquella que ha cregut ... » (Lc 1,45); Maria és «beneïda entre totes 
les dones» perquè ha cregut en el compliment de la paraula del Senyor. Abraham, per 146 
la seva fe, va esdevenir una benedicció per a «totes les nacions de la terra» (Gn 12,3). 
Per la seva fe, Maria va esdevenir la mare dels creients gràcies a la qual totes les nacions 
de la terra reben Aquell qui és la benedicció mateixa de Déu: «Jesús, el fruit beneït del 
vostre ventre.» 

2677. «Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres ... » Amb Elisabet, ens mera- 495 
vellem: «D'on em ve això, que la Mare del meu Senyor em vingui a trobar?» (Lc 1,43). 
Pel fet de donar-nos Jesús, el seu fill, Maria és la Mare de Déu i la nostra mare; podem 
confiar-li tots els nostres afanys i les nostres peticions; ella prega per nosaltres com va 
pregar per ella mateixa: «Faci's en mi segons la vostra paraula» (Lc 1,38). Confiant-nos 
a la seva pregària ens abandonem amb ella a la voluntat de Déu: «Faci's la vostra 
voluntat.» 

«Pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort.» Demanant a Maria 
que pregui per nosaltres, ens reconeixem pobres pecadors i ens adrecem a la «Mare 
de la misericòrdia», a la Verge Santíssima. Ens hi remetem «ara», en l'avui de les 
nostres vides. I la nostra confiança s'eixampla fins a posar des d 'ara en les seves mans 
«l'hora de la nostra mort». Que hi sigui present com en la mort en Creu del seu Fill i 1020 
que a l'hora del nostre traspàs ens aculli com a mare nostra2 per conduir-nos al seu Fill 
Jesús, al Paradís. 

2678. La pietat medieval de l'Occident anà formant la pregària del Rosari, com a 971, 1674 
substitut popular de la Pregària de les Hores. A Orient, la lloança en forma de lletania 
de l'Acatist i de la Paràclisi s'ha mantingut més pròxima a l'ofici coral en les Esglésies 
bizantines, mentre les tradicions armènia, copta i siríaca han preferit els himnes i els 
càntics populars a la Mare de Déu. Però en l'Avemaria, en els theotòkia, i en els himnes 
de sant Efrem o de sant Gregori de Narek, la tradició de la pregària és fonamentalment 
la mateixa. 

2679. Maria és l'Orant perfecta, figura de l'Església. Quan la invoquem, ens 967 
adherim amb ella al designi del Pare, que envia el seu Fill a salvar tots els 
homes. Com el deixeble predilecte, acollim a casa nostra3 la Mare de Jesús, 
convertida en mare de tots els vivents. Podem pregar amb ella i pregar-la. La 972 
pregària de l 'Església és com portada per la pregària de Maria. Se li uneix en 
l'esperança4

. 

l. Cf.Lcl,48. 2. Cf.Jn19,27. 3. Cf.Jn19,27. 4. Cf. LG68-69. 
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EN RESUM 

2680. w pregària s'adreça principalment al Pare; es dirigeix igualment a 
Jesús, sobretot per la invocació del seu sant nom: «Jesús, Crist, Fill de 
Déu, Senyor, tingueu pietat de nosaltres, pecadors!» 

2681. «Ningú no pot dir: »Jesús és el Senyor», si no és per l'acció de l'Esperit 
Sant» (lCo 12,3). L'Església ens convida a invocar el Sant Esperit com 
a Mestre interior de la pregària cristiana. 

2682. En virtut de la seva cooperació singular en l'acció de l'Esperit Sant, 
l'Església desitja pregar en comunió amb la Verge Maria, per magnifi
car amb ella les coses grans que Déu ha realitzat en ella i per confiar
li súpliques i lloances. 

ARTICLE 3 Guies per a la pregària 

Un núvol de testimonis 

2683. Els testimonis que ens han precedit en el Regne1
, especialment els que 

l'Església reconeix com a «sants», participen en la tradició viva de la pregària, 
956 pel model de la seva vida, per la transmissió dels seus escrits i per la seva 

pregària avui. Contemplen Déu, el lloen i no paren d'ocupar-se d'aquells que 
han deixat a la terra. Entrant «al goig» del seu Senyor, han estat «posats sobre 
molt2.» La seva intercessió és el seu més alt servei del designi de Déu. Podem i 
hem de demanar-los, que intercedeixin per nosaltres i pel món sencer. 

2684. En la comunió dels sants s'han desenvolupat al llarg de la història de 
917 les Esglésies diverses espiritualitats. El carisma personal d'un testimoni de 

l'amor de Déu als homes s'ha pogut transmetre, com «l'esperit» d'Elies a Eli
seu3 i a Joan Baptista4, perquè hi hagi deixebles que participin en aquest espe-

919 rit5
. Una espiritualitat també es troba en la confluència d'altres corrents, litúr

gics i teològics, i dóna testimoni de la inculturació de la fe en un àmbit humà i 
1202 en la seva història. Les espiritualitats cristianes participen de la tradició viva de 

la pregària i són guies indispensables per als fidels. Reflecteixen, en una rica 
diversitat, la pura i única llum de l'Esperit Sant. 

l. Cf. He 12,1. 2. Cf. Mt 25,21. 3. Cf. 2Re 2,9. 4. Cf. Lc l.l 7. 5. Cf. PC 2. 
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«L'Esperit és veritablement el lloc dels sants, i el sant és per a l'Esperit un lloc 
propi, ja que s'ofereix a habitar amb Déu i és anomenat el seu temple1.» 

Servents de la pregària 

2685. La família cristiana és el primer lloc de l'educació en la pregària. 1657 
Basada en el sagrament del Matrimoni, és «l'Església domèstica» on els fills de 
Déu aprenen a pregar «com a Església» i a perseverar en la pregària. Per als 
fills petits particularment, la pregària familiar diària és el primer testimoni de 
la memòria viva de l'Església despertada pacientment per l'Esperit Sant. 

2686. Els ministres ordenats també són responsables de la formació en la 1547 
pregària dels seus germans i germanes en el Crist. Servidors del Bon Pastor, 
són ordenats per guiar el Poble de Déu a les fonts vives de la pregària: la 
paraula de Déu, la litúrgia, la vida teologal, l'Avui de Déu en les situacions 
concretes2

. 

2687. Molts religiosos han consagrat tota la seva vida a la pregària. Des del 916 
desert d'Egipte, ermitans, monjos i monges han dedicat el seu temps a la 
lloança de Déu i a la intercessió pel seu poble. La vida consagrada no es manté 
i no es propaga sense la pregària; és una de les fonts vives de la contemplació i 
de la vida espiritual en l 'Església. 

2688. La catequesi dels infants, dels joves i dels adults té com a objectiu que 
la Paraula de Déu sigui meditada en la pregària personal, actualitzada en la 
pregària litúrgica i interioritzada en tot moment a fi de donar el seu fruit en 
una vida nova. La catequesi és també el moment en què es pot discernir i 

educar3 la pietat popular. La memorització de les pregàries fonamentals pro- l 67 4 
porciona un suport indispensable a la vida de la pregària, però és important 
fer-ne assaborir el sentit4

. 

2689. Grups de pregària, fins i tot «escoles de pregària», són avui un dels 
signes i un dels ressorts de la renovació de la pregària en l 'Església, a condició 
que s'abeurin en les fonts autèntiques de la pregària cristiana. L'afany per la 
comunió és signe de la veritable pregària en l'Església. 

2690. L'Esperit Sant dóna a certs fidels dons de saviesa, de fe i de discerni
ment amb vista a aquest bé comú que és la pregària ( direcció espiritual). 
Aquells i aquelles que en són dotats són veritables servents de la Tradició viva 
de la pregària: 

Per això, l'ànima que vol avançar en la perfecció, segons el consell de santjoan 
de la Creu, ha de «considerar bé en quines mans es posa, perquè de tal mes
tre, tal deixeble; de tal pare, tal fill». I encara: «El director no sols ha de ser savi 

l. St. Basili, spir. 26, 62. 2. Cf. PO 4-6. 3. Cf. CT 54. 4. Cf. CT 55. 
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i prudent, sinó també experimentat( ... ). Si el guia espiritual no té l'experièn
cia de la vida espiritual, és incapaç de conduir-hi les ànimes que Déu, malgrat 
tot, crida, i ni tan sols no les comprendrà1.» 

Llocs favorables a la pregària 

1181 2691. L'església, casa de Déu, és el lloc propi de la pregària litúrgica de la 
2197 comunitat parroquial. També és el lloc privilegiat de l'ador.ació de la presència 
1379 real del Crist en el Santíssim Sagrament. La tria d'un lloc favorable no és indi-

ferent a la veritat de la pregària: 

- per a la pregària personal, aquest pot ser un «racó de pregària», amb les Sagrades 
Escriptures i icones, per estar «allà, en el secret» davant el nostre Pare2

. En una 
família cristiana, aquest tipus de petit oratori afavoreix la pregària en comú; 

- a les regions on hi ha monestirs, la vocació d'aquestes comunitats és la de compartir 
1175 amb els fidels la pregària de les Hores i permetre la solitud necessària per a una 

pregària personal més intensa3; 

1674 - els pelegrinatges evoquen la nostra marxa ací a la terra cap al cel. Són tradicional
ment moments importants de renovació de la pregària. Els santuaris són, per als 
pelegrins que cerquen les fonts vives, llocs excepcionals per viure «com a Església» 
les formes de la pregària cristiana. 

EN RESUM 

2692. En la seva pregària, l'Església pelegrina s'associa a la dels sants de qui 
sol·licita la intercessió. 

2693. Les diferents espiritualitats cristianes participen en la tradició vivent de 
la pregària i són guies precioses per a la vida espiritual. 

2694. La, família cristiana és el primer lloc de l'educació a la pregària. 

2695. Els ministres ordenats, la vida consagrada, la catequesi, els grups de 
pregària, la «direcció espiritual» asseguren en l'Església una ajuda 
per a la pregària. 

2696. Els llocs més favorables per a la pregària són l'oratori personal o f ami
liar, els monestirs, els santuaris de pelegrinatge i, sobretot, l'església 

l. Llama, estrofa 3. 2. Cf. Mt 6,6. 3. Cf. PC 7. 
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que és el lloc propi de la pregària litúrgica per a la comunitat parro
quial i el lloc privilegiat de l'adoració eucarística. 

CAPÍTOL TERCER 

La vida de pregària 

2697. La pregària és la vida del cor nou. Ens ha d'animar en tot moment. 
Però nosaltres oblidem Aquell qui és la nostra Vida i el nostre Tot. Per això, els 
Pares espirituals, en la tradició del Deuteronomi i dels profetes, insisteixen en 
la pregària com a «record de Déu», desvetllament freqüent de la «memòria 1099 
del cor»: «Cal recordar-se de Déu més sovint que no es respira1

.» Però no es 
pot pregar «en tot temps» si hom no es decideix a pregar en moments deter-
minats: són els temps importants de la pregària cristiana, en intensitat i en 
durada. 

2698. La Tradició de l'Església proposa als fidels alguns ritmes de pregària 1168 
destinats a alimentar la pregària contínua. Alguns són diaris: la pregària del 
matí i del vespre, d 'abans i de després dels àpats, la Litúrgia de les Hores. El 1174 
diumenge, centrat en l'Eucaristia, és santificat principalment per la pregària. El 
cicle de l'any litúrgic i les seves grans festes són els ritmes fonamentals de la 2177 
vida de pregària dels cristians. 

2699. El Senyor condueix cada persona pels camins que li agraden i de la 
manera que li és plaent. Cada fidel li respon també segons la determinació del 
seu cor i les expressions personals de la seva pregària. Això no obstant, la 
tradició cristiana ha conservat tres expressions majors de la vida de pregària: 
la pregària vocal, la meditació, l'oració. Un tret fonamental els és comú: el 2563 
recolliment del cor. Aquesta cura per conservar la Paraula i per viure en pre-
sència de Déu fa d 'aquestes tres expressions uns temps importants de la vida 
de pregària. 

ARTICLE l Les expressions de la pregària 

I. 1A PREGÀRIA VOCAL 

2700. Per la seva Paraula, Déu parla a l'home. Per paraules, mentals o vocals, 
la nostra pregària pren cos. Però el més important és la presència del cor en 1176 
Aquell a qui parlem en la pregària. «Que la nostra pregària sigui escoltada no 
depèn de la quantitat de les paraules sinó del fervor de les nostres ànimes2

.» 

l. St. Gregori Nazianzè, or. theol. l, 4. 2. St.Joan Crisòstom, ed. 2. 
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2701. La pregària vocal és un element indispensable de la vida cristiana. Als 
deixebles, atrets per la pregària silenciosa del Mestre, Aquest els ensenya una 

2603 pregària vocal: el Parenostre. Jesús no va pregar únicament amb les pregàries 
litúrgiques de la sinagoga; els Evangelis ens el presenten elevant la veu per 
expressar la seva pregària personal, des de la benedicció exultant del Pare1 

612 fins a l'angoixa de Getsemaní2. 

2702. La necessitat d'associar els sentits a la pregària interior respon a una 
exigència de la nostra naturalesa humana. Som cos i esperit i experimentem la 

1146 necessitat de traduir exteriorment els nostres sentiments. Cal pregar amb tot 
el nostre ésser per donar a la nostra súplica tot el poder possible. 

2703. Aquesta necessitat també respon a una exigència divina. Déu busca 
adoradors en Esperit i en Veritat, i, en conseqüència, la pregària que s'eleva, 
viva, de les profunditats de l'ànima. També vol l'expressió exterior que associa 

2097 el cos a la pregària interior, ja que li presenta l'homenatge perfecte de tot allò · 
a què té dret. 

2704. Pel fet de ser exterior i tan plenament humana, la pregària vocal és per 
excel·lència la pregària de les multituds. Però, alhora, la pregària més interior 
no podria negligir la pregària vocal. La pregària esdevé interior en la mesura 
que prenem consciència d'Aquell «a qui parlem»3. Aleshores, la pregària vocal 
esdevé una primera forma de la pregària contemplativa. 

II. lA MEDITACIÓ 

2705. La meditació és sobretot una recerca. L'esperit intenta comprendre el 
158 perquè i el com de la vida cristiana, a fi d'adherir-se i de respondre a allò que 

el Senyor demana. Hi cal una atenció difícil de disciplinar. Habitualment hom 
recorre a l'ajuda d'un llibre, i els cristians no n'estan mancats: les sagrades 
Escriptures, singularment l'Evangeli, les sagrades icones, els textos litúrgics 

127 del dia o del temps, els escrits dels Pares espirituals, les obres d'espiritualitat, 
el gran llibre de la creació i el de la història, la pàgina de «l'Avui» de Déu. 

2706. Meditar el que hom llegeix porta a apropiar-s'ho confrontant-ho amb 
un mateix. Aquí s'obre un altre llibre: el de la vida. Es passa dels pensaments a 
la realitat. En la mesura de la humilitat i de la fe, hom hi descobreix els movi
ments que agiten el cor i els pot discernir. Es tracta de posar en pàctica la 
veritat per arribar a la Llum: «Senyor, què voleu que faci?» 

2707. Els mètodes de meditació són tan diversos com els mestres espirituals. 
2690 Un cristià ha de voler meditar regularment; si no, s'assembla a les tres prime-

1. Cf. Mt 11,25-26. 2. Cf. Me 1,36. 3. Sta. Teresa de Jesús, carn. 26. 
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res terres de la paràbola del sembrador1
. Però un mètode només és una guia; 

l'important és avançar, amb l'Esperit Sant, per l'únic camí de la pregària: el 
Crist Jesús. 2664 

2708. La meditació posa en acció el pensament, la imaginació, l'emoció i el 
desig. Aquesta mobilització és necessària per aprofundir les conviccions de fe, 
suscitar la conversió del cor i enfortir la voluntat de seguir el Crist. La pregària 
cristiana s'aplica preferentment a meditar «els misteris del Crist», com en la 516 
lectio divina o el rosari. Aquesta forma de reflexió orant és de gran valor, però 2678 
la pregària cristiana s'ha d'encaminar a anar més lluny: al coneixement d'amor 
del Senyor Jesús, a la unió amb Ell. 

III. L'ORACIÓ 

2709. Què és l'oració? Santa Teresa respon: «L'oració mental no és, al meu 
parer, res més que un intercanvi íntim d'amistat, en el qual hom enraona 2562-2564 
sovint de tu a tu amb aquest Déu per qui se sap estimat2.» 
L'oració busca «Aquell que el meu cor estima» (Ct 1,7)3

. És Jesús i, en Ell, el 
Pare. Es cercat, perquè desitjar-lo és sempre el començament de l'amor, i és 
cercat en la fe pura, aquesta fe que ens fa néixer d'Ell i viure en Ell. Hom pot 
encara meditar en l'oració, però la mirada s'adreça al Senyor. 

2710. La tria del temps i de la durada de l'oració depèn d'una voluntat deter
minada, reveladora dels secrets del cor. No es fa oració quan se'n té temps: es 
pren el temps d'estar per al Senyor, amb la ferma determinació de no tornar- 2726 
l'hi a prendre en el curs del camí, siguin quines siguin les dificultats i la 
sequedat de la trobada. No es pot meditar sempre, però sempre es pot entrar 
en oració, independentment de les condicions de salut, de treball o d'afectivi-
tat. El cor és el lloc de la recerca i de la trobada, en la pobresa i en la fe. 

2711. L'entrada en oració és anàloga a la de la litúrgia eucarística: «reunir» 
el cor, recollir tot el nostre ésser sota la moció de l'Esperit Sant, habitar en 1348 
l'estança del Senyor que som nosaltres, despertar la fe per entrar en la Presèn-
cia d'Aquell que ens espera, fer caure les nostres màscares i encarar el nostre 
cor cap al Senyor que ens estima a fi de lliurar-nos a Ell com una ofrena que 
s'ha de purificar i transformar. 2100 

2712. L'oració és la pregària del fill de Déu, del pecador perdonat que con-
sent a acollir l'amor amb què és estimat i que vol respondre-hi estimant enca-

1. Cf. Me 4,4-7.15-19. 2. Vida 8. 3. Cf. Ct 3,1-4. 
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ra més1
. Però sap que el seu amor de resposta és el que l'Esperit vessa en el 

2822 seu cor, ja que tot és gràcia que ve de Déu. L'oració és el lliurament humil i 
pobre a la voluntat amorosa del Pare en unió cada vegada més profunda amb 
el seu Fill estimat. 

2713. L'oració és, doncs, l'expressió més senzilla del misteri de la pregària. 
2259 L'oració és un do, una gràcia; només pot ser acollida en la humilitat i la pobre

sa. L'oració és una relació d'aliança establerta per Déu al fons del nostre 
ésser. L'oració és comunió: la Santa Trinitat hi conforma l'home, imatge de 
Déu, «a la seva semblança». 

2714. L'oració també és el temps fort per excel·lència de la pregària. En 
l'oració, el Pare ens «arma de poder per mitjà del seu Esperit perquè s'enfor
teixi en nosaltres l'home interior, perquè el Crist habiti en els nostres cors per 
la fe i perquè arrelem i ens fonamentem en l'amor» (Ef 3,16-17). 

2715. La contemplació és mirada de fe, fixada en Jesús. «El miro i Ell em 
mira», deia, en temps del seu sant rector, un pagès d'Ars que pregava davant 

1380 el sagrari. Aquesta atenció en Ell és renúncia al «jo». La seva mirada purifica 
el cor. La llum de la mirada de Jesús ens il·lumina els ulls del nostre cor; ens 
ensenya a veure-ho tot a la llum de la seva veritat i de la seva compassió per a 

521 tots els homes. La contemplació també concentra la mirada en els misteris de 
la vida del Crist. Ensenya també «el coneixement interior del Senyor» per 
estimar-lo i seguir-lo cada vegada més3

. 

2716. L'oració és escolta de la paraula de Déu. Lluny de ser passiva, aquesta 
494 escolta és l'obediència de la fe, acolliment incondicional del servent i adhesió 

amorosa del fill. Participa en el «Sí» del Fill esdevingut Servent i en el «Fíat» 
de la seva humil serventa. 

533 2717. L'oració és silenci, aquest «símbol del món que ve»4 o «silenciosa 
amor» 5

. Les paraules en l'oració no són discursos sinó branquillons que ali
menten el foc de l'amor. En aquest silenci, insuportable per a l'home «ex-

498 terior», el Pare ens diu la seva Paraula encarnada, sofrent, morta i ressuscita
da, i l'Esperit filial ens fa participar de la pregària de Jesús. 

2718. L'oració és unió a la pregària del Crist en la mesura en què fa partici
par en el seu misteri. El misteri del Crist és celebrat per l'Església en l'Eucaris
tia, i l'Esperit Sant el fa viure en l'oració, a fi que sigui manifestat en la caritat 
activa. 

l. Cf. Lc 7,36-50; 19,1-10. 2. Cf.Jr 31,33. 3. Cf. st.Ignasi, ex. espir. 104. 4. St.Isaac de Níni
ve, tract. myst. 66. 5. St. Joan de la Creu . 
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2719. L'oració és una comunió d 'amor portadora de Vida per a la multitud, 
en la mesura en què és consentiment a romandre en la nit de la fe. La Nit 165 

Pasqual de la Resurrecció passa per la de l'agonia i del sepulcre. Aquests tres 
temps forts de l'Hora de Jesús són els que el seu Esperit (i no la «carn, que és 
feble ») fa viure en l'oració. Cal consentir a «vetllar una hora amb Ell»1

. 2730 

EN RESUM 

2720. L 'Església convida els fidels a una pregària regular: pregàries quoti
dianes, Litúrgia de les Hores, Eucaristia dominical, festes de l'any li
túrgic. 

2721. La tradició cristiana comprèn tres expressions majors de la vida de 
pregària: la pregària vocal, la meditació i l'oració. Tenen en comú el 
recolliment del cor. 

2722. La pregària vocal, basada en la unió del cos i de l'esperit en la natura 
humana, associa el cos a la pregària interior del cor, seguint l'exem
ple del Crist que prega el seu Pare i ensenya el Parenostre als deixebles. 

2723. La meditació és una recerca orant que posa en acció el pensament, la 
imaginació, l'emoció, el desig. Té com a objectiu l'apropiació creient 
del tema considerat, confrontat amb la realitat de la nostra vida. 

2724. L'oració mental és l'expressió senzilla del misteri de la pregària. És 
una mirada de fe fixada en Jesús, una escolta de la Paraula de Déu, 
una silenciosa amor. Fa realitat la unió amb la pregària del Crist en 
la mesura en què ens fa participar del seu misteri. 

ARTICLE 2 El combat de la pregària 

2725. La pregària és un do de la gràcia i una resposta decidida per part 
nostra. Suposa sempre un esforç. Tant els grans orants de l'Antiga Aliança 
abans del Crist, com la Mare de Déu i els sants amb Ell ens ho ensenyen: la 2612 

pregària és un combat. Contra qui? Contra nosaltres mateixos i contra els 
enganys del Temptador que ho fa tot per desviar l'home de la pregària, de la 409 

l. Cf. Mt 26,40. 
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unió amb el seu Déu. Hom prega tal com viu, perquè hom viu tal com prega. 
Qui habitualment no es vol comportar segons l'Esperit del Crist, tampoc no 

2015 pot habitualment pregar en el seu nom. El «combat espiritual» de la vida nova 
del cristià és inseparable del combat de la pregària. 

I. LES OBJECCIONS A 1A PREGÀRIA 

2726. En el combat de la pregària ens hem d'encarar, en nosaltres mateixos i 
al voltant nostre, a concepcions errònies sobre la pregària. Uns hi veuen una 
simple operació psicològica, d 'altres un esforç de concentració per arribar al 
buit mental. Alguns la codifiquen com a actituds i paraules rituals. En l'incons
cient de molts cristians, pregar és una ocupació incompatible amb tot el que 

271 O han de fer: no tenen temps. Els qui busquen Déu per la pregària es desanimen 
aviat perquè ignoren que la pregària també ve de l'Esperit Sant i no pas d'ells 
sols. 

2727. També ens hem d'encarar a mentalitats d' «aquest món»; ens envaei
xen si no vigilem bé, per exemple: només seria veritat el que és verificat per la 

37 raó i la ciència (ara bé, pregar és un misteri que sobrepassa la nostra conscièn
cia i el nostre inconscient); els valors de producció i de rendiment (la pregà
ria, improductiva, és, doncs, inútil); el sensualisme i el confort, criteris de la 
veritat, del bé i de la bellesa (ara bé, la pregària, «amor de la Bellesa» [philoca-

2500 lia], està enamorada de la glòria del Déu viu i veritable); en reacció contra 
l'activisme, veus ací que la pregària és presentada com a fuga del món (ara bé, 
la pregària cristiana no és una sortida de la història ni un divorci de la vida). 

2728. Finalment, el nostre combat s'ha d 'encarar a allò que sentim com els 
nostres fracassos en la pregària: desànim davant les nostres sequedats, tristesa 
de no donar-ho tot al Senyor, ja que tenim «grans béns»1, decepció de no ser 
escoltats d 'acord amb la nostra pròpia voluntat, ferida en el nostre orgull que 
s'endureix sobre la nostra indignitat de pecadors, al·lèrgia a la gratuïtat de la 
pregària, etc. La conclusió és sempre la mateixa: per què serveix pregar? Per a 
vèncer aquests obstacles cal lluitar a favor de la humilitat, la confiança i la 
perseverança. 

II. L'HUMIL VIGIIÀNCIA DEL COR 

Davant les dificultats de la pregària 

2729. La dificultat habitual de la nostra pregària és la distracció. Pot recaure 
en les paraules i el seu sentit, en la pregària vocal; pot recaure, més profunda-

1. Cf. Me 10,22. 
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ment, en Aquell a qui preguem, en la pregària vocal (litúrgica o personal), en 
la meditació i en l'oració. Sortir a la caça de les distraccions seria caure als 
seus paranys, quan n'hi ha prou de tornar al nostre cor: una distracció ens 
revela allò que ens lliga i aquesta presa de consciència humil davant el Senyor 
ha de despertar el nostre amor preferent per Ell, oferint-li decididament el 2711 

nostre cor perquè Ell el purifiqui. El combat se situa en la tria de l 'Amo al gual 
servir1

. 

2730. Positivament, el combat contra el nostre jo possessiu i dominador és la 
vigilància, la sobrietat del cor. QuanJesús insisteix en la vigilància, sempre és 
en relació amb Ell, la seva Vinguda, l'últim dia i cada dia: «avui». L'Espòs ve a 2659 
mitjanit; la llum que no s'ha d'apagar és la de la fe: «De part Vostra em diu el 
cor: "Busca la meva presència"» (Sl 27,8). 

2731. Una altra dificultat, especialment per a aquells que volen sincerament 
pregar, és la sequedat. Forma part de l'oració en què el cor és eixut, sense gust 
pels pensaments, records i sentiments, ni tan sols espirituals. És el moment de 
la fe pura que es manté fidelment amb Jesús en l'agonia i al sepulcre. «El gra 
de blat, si mor, dóna molt de fruit» Gn 12,24). Si la sequedat es deu a la falta 
d'arrels, perquè la Paraula ha caigut damunt la roca, el combat depèn de la 
conversió2

. 1426 

Davant les temptacions en la pregària 

2732. La temptació més corrent, la més amagada, és la nostra/alta de/e. No 2609 
s'expressa tant per una incredulitat declarada com per unes preferències de 
fet. Quan comencem a pregar, mil feines o preocupacions, considerades ur- 2089 
gents, se'ns presenten prioritàries; una altra vegada, és el moment de la veritat 
del cor i del seu amor de preferència. De vegades ens adrecem al Senyor com 
a últim recurs: però, hi creiem de debò? De vegades prenem el Senyor per 
aliat, però el cor encara segueix en la presumpció. En tots els casos, la nostra 
falta de fe revela que encara no hem arribat a la disposició del cor humil: 
«Sense mi, no podeu fer res» Gn 15,5). 

2733. Una altra temptació a la gual la presumpció obre la porta, és la peresa. 
Els Pares espirituals entenen per peresa (accídia) una forma de depressió 2094 
deguda a la deixadesa en l'ascesi, a la baixada de la vigilància, a la negligència 
del cor. «L'esperit està a punt, però la carn és feble» (Mt 26,41). Com més d'alt 
hom cau, més mal es fa. El descoratjament, dolorós, és el revers de la pre-

1. Cf. Mt 6,21,24. 2. Cf. Lc 8,16.13. 
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sumpció. Qui és humil no s'estranya de la seva misèria, ans el porta a tenir 
més confiança, a parar ferm en la constància. 

III. LA CONFIANÇA FILIAL 

2734. La confiança filial és posada a prova - es demostra - en la tribulació 1. 
2629 La dificultat principal afecta la pregària de petició, per si mateix o pels altres en 

la intercessió. Alguns fins i tot deixen de pregar perquè pensen que la seva 
petició no és escoltada. Aquí es plantegen dues preguntes: Per què pensem 
que la nostra petició no ha estat escoltada? De quina manera la nostra pregària 
és escoltada, és «eficaç»? 

Per què ens queixem de no ser escoltats? 

2735. Per començar, ens hauria d'estranyar una constatació. Quan lloem 
Déu o li donem gràcies pels seus beneficis en general, no ens preocupem · 
gaire per saber si la nostra pregària li és agradable. En canvi, exigim veure el 

2779 resultat de la nostra petició. Quina és, doncs, la imatge de Déu que motiva la 
nostra pregària: un mitjà a utilitzar o el Pare de nostre Senyor Jesucrist? 

2559 2736. ¿Estem convençuts que «no sabem què demanar per pregar com cal» 
(Rm 8,26)? ¿Demanem a Déu «els béns convenients»? El nostre Pare sap prou 
què necessitem, abans que li ho demanem2

, però atén la nostra petició perquè 
1730 la dignitat dels seus fills resideix en la seva llibertat. Ara bé, cal pregar amb el 

seu Esperit de llibertat, per poder conèixer de veritat el seu desig3. 

2737. «No posseïu perquè no demaneu. Demaneu i no rebeu perquè dema
neu malament, amb la intenció de malgastar-ho en les vostres passions» Om 
4,2-3)4. Si demanem amb un cor dividit, «adúlter» Om 4,4), Déu no ens pot 
escoltar, ja que Ell vol el nostre bé, la nostra vida. «¿Penseu que l'Escriptura 
diu en va: Amb gelosia desitja ell l'esperit que ha fet habitar en vosaltres?» Om 
4,5). El nostre Déu està «gelós» de nosaltres, cosa que és el signe de la veritat 
del seu amor. Entrem en el desig del seu Esperit i serem escoltats: 

No t'afligeixis si no reps immediatament de Déu el que li demanes; és que 
encara vol fer més bé per la teva perseverança a seguir amb Ell en la pregària5

. 

Ell vol que el nostre desig es posi a prova en la pregària. Així ens disposa a 
rebre allò que Ell està disposat a donar-nos6

. 

Com és eficaç, la nostra pregària? 

2738. La revelació de la pregària en l'economia de la salvació ens ensenya 
2568 que la fe es fonamenta en l'acció de Déu dins la història. La confiança filial és 

l. Cf. Rm 5,3-5. 2. Cf. Mt 6,8. 3. Cf. Rm 8,27. 4. Cf. tot el contextJm 4,1-10; 1,5-8.; 5,16. 5. 
Evagri, or. 34. 6. St. Agustí, ep. 130, 8, 17. 
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suscitada per la seva acció per excel·lència: la passió i la resurrecció del seu 
Fill. La pregària cristiana és cooperació a la seva Providència, al seu designi 307 
d'amor pels homes. 

2739. En sant Pau, aquesta confiança és audaç1, basada en la pregària de 2 778 
l'Esperit en nosaltres i basada també en l'amor fidel del Pare que ens ha donat 
el seu Fill unigènit2

. La transformació del cor que prega és la primera resposta 
a la nostra petició. 

2740. La pregària de Jesús fa de la pregària cristiana una petició eficaç. Ell 
n'és el model, Ell prega en nosaltres i amb nosaltres. Ja que el cor del Fill no 
busca res més que allò que plau al Pare, ¿com podria el cor dels fills adoptius 2604 
adherir-se als dons més que al Donant? 

2741. Jesús també prega per nosaltres, en el nostre lloc i a favor nostre. 
Totes les nostres peticions han estat recollides d'una sola vegada en el seu Crit 
a la Creu i escoltades pel Pare en la Resurrecció, i per això no deixa d'interce- 2605 
dir per nosaltres davant el Pare3

. Si la nostra pregària s'uneix decididament 
amb la de Jesús, en la confiança i l'audàcia filial , obtenim tot el que demanem 
en el seu nom, molt més que això o allò: el mateix Esperit Sant, que conté tots 2614 
els dons. 

IV. PERSEVERAR EN L'AMOR 

2742. «Pregueu sense parar» (l Te 5,17), «doneu sempre gràcies per tot a 2098 
Déu Pare en nom de nostre Senyor Jesucrist» (Ef 5,20), «pregueu tothora en 
esperit amb tota mena d'oracions i de súpliques; vetlleu-hi amb tot interès i 
intercediu per tots els sants» (Ef 6,18). «No ens ha estat prescrit que treballem, 
vetllem i dejunem constantment, mentre que per a nosaltres és una llei pregar 
sense parar4

.» Aquest ardor incansable només pot venir de l'amor. Contra la 
nostra pesantor i la nostra peresa, el combat de la pregària és el de l 'amor 162 
humil, confiat i perseverant. Aquest amor obre els nostres cors a tres evidèn-
cies de fe, lluminoses i vivificants: 

2743. Pregar és sempre possible: el temps del cristià és el del Crist ressuscitat 
que és «amb nosaltres, dia rera dia» (Mt 28,20), siguin quins siguin els tempo
rals5. El nostre temps és a la mà de Déu: 

l. Cf. Rm 10,12-13. 2. Cf. R.m 8,26-39. 3. Cf. He 5,7; 7,25; 9,24. 4. Evagri, cap. pract. 49. 5. 
Cf. Lc 8,24. 
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És possible, fins i tot al mercat o en un passeig solitari, fer una freqüent i 
fervent pregària. Asseguts a la vostra botiga, tant si compreu com si veneu, o 
fins i tot si cuineu 1. 

2744. Pregar és una necessitat vital. La prova del contrari no és menys con
vincent: si no ens deixem portar per l'Esperit, tornem a caure en l'esclavatge 
del pecat2

. ¿Com pot, l'Esperit Sant, ser «la nostra Vida» si el nostre cor és 
lluny d'Ell? 

No hi ha res com la pregària; fa possible el que és impossible, fàcil el que és 
difícil. És impossible que l'home que prega pugui pecar3. 

Qui prega, se salva certament; qui no prega es condemna certament4• 

2745. Pregària i vida cristiana són inseparables ja que es tracta del mateix 
amor i de la mateixa renúncia que procedeix de l'amor. De la mateixa confor
mitat filial i amorosa al designi d'amor del Pare. De la mateixa unió trans-

2660 formadora en l'Esperit Sant que ens fa cada vegada més conformes al Crist 
Jesús. Del mateix amor a tots els homes, aquest amor amb què Jesús ens ha 
estimat. «Tot el que demanareu al Pare en el meu nom, us ho concedirà. El 
que us mano és que us estimeu els uns als altres» On 15,16-17). 

Prega sense parar aquell que uneix la pregària a les obres i les obres a la 
pregària. Només així podem considerar realitzable el principi de pregar sense 
parar5. 

La pregària de l'Hora de Jesús 

2746. Quan arriba la seva Hora, Jesús prega el Pare6. La seva pregària, la més 
llarga transmesa per l'Evangeli, abraça tota l'economia de la creació i de la 

1085 salvació, també la seva mort i la seva Resurrecció. La pregària de l'Hora de 
Jesús continua sempre essent la seva, de la mateixa manera que la Pasqua, que 
va succeir «una vegada per sempre», continua present en la litúrgia de la seva 
Església. 

2747. La tradició cristiana l'anomena amb justícia la pregària «sacerdotal» de 
Jesús. És la del nostre Gran Sacerdot, és inseparable del seu Sacrifici, del seu 
«pas» (Pasqua) cap al Pare, en el qual Ell és «consagrat» totalment al Pare7

. 

518 2748. En aquesta pregària Pasqual, sacrificial, tot és «recapitulat» en Ell8
: Déu 

i el món, el Verb i la carn, la vida eterna i el temps, l'amor que es dóna i el 

l. St. Joan Crisòstom, ed. 2. 2. Cf. Ga 5,16-25. 3. St. Joan Crisòstom, anna 4, 5. 4. St. Alfons 
de Ligori, mez. 5. Orígenes, or. 12. 6. Cf.Jn 17. 7. Cf.Jn 17,11.13-19. 8. Cf. Ef 1,10. 
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pecat que el traeix, els deixebles presents i els que creuran en Ell per la seva 
paraula, la humiliació i la glòria. És la pregària de la Unitat. 820 

2749. Jesús ha complert tota l'obra del Pare, i la seva pregària, com el seu 
Sacrifici, s'estén fins a la consumació del temps. La pregària de l'Hora omple 
els darrers temps i els porta cap a la seva consumació. Jesús, el Fill a qui el 
Pare ho ha donat tot, s'ha lliurat del tot al Pare, i, alhora, s'expressa amb una 
llibertat sobirana 1 pel poder que el Pare li ha donat sobre tota carn. El Fill, que 
s'ha fet Servent, és el Senyor, el Pantocràtor. El nostre Gran Sacerdot que 
prega per nosaltres és també Aquell que prega en nosaltres i és Déu que ens 2616 

escolta. 

2750. Si ens introduïm en el sant nom del Senyor Jesús podem acollir, des 
de dins, la pregària que Ell ens ensenya: «Pare nostre!» La seva pregària sacer- 2815 

dotal inspira, des de dins, les grans peticions del Parenostre: la preocupació 
pel nom del Pare2

, la passió del seu Regne (la glòria3
), el compliment de la 

voluntat del Pare, del seu designi de salvació4 i l'alliberament del mal5. 

2751. Finalment, en aquesta pregària Jesús ens revela i ens dóna el «coneixe
ment» indissociable del Pare i del Fill6 que és el misteri mateix de la Vida de 240 
pregària. 

EN RESUM 

2752. La, pregària suposa un esforç i una lluita contra nosaltres mateixos i 
contra els enganys del Temptador. El combat de la pregària és insepa
rable del «combat espiritual» necessari per obrar habitualment segons 
l'Esperit del Crist; hom prega tal com viu) perquè hom viu tal com 
prega. 

2753. En el combat de la pregària ens hem d'encarar a concepcions errò
nies) a diversos corrents de mentalitat, a l'experiència dels nostres fra
cassos. A aquestes temptacions que posen en dubte la utilitat o fins i tot 
la possibilitat de la pregària convé de respondre amb la humilitat, la 
confiança i la perseverança. 

2754. Les dificultats principals en l'exercici de la pregària són la distracció i 
la sequedat. El remei es troba en la fe) la conversió i la vigilància del 
cor. 

2755. Dues temptacions freqüents amenacen la pregària: la manca de fe i la 
peresa, que és una forma de depressió deguda a la deixadesa de l'as
cesi i que porta al descoratjament. 

l. Cf. Jn 17,11.13.19.24. 2. Cf. Jn 17,6.11.12.26. 3. Cf. Jn 17,1.5.10.24.23-26. 4. Cf. Jn 
17,2.4.6.9.11.12.24. 5. Cf. Jn 17,15. 6. Cf. Jn 17,3.6-10.25. 
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2756. La confiança filial es posa a prova quan tenim el sentiment de no ser 
sempre escoltats. L 'Evangeli ens convida a interrogar-nos sobre la 
conformitat de la nostra pregària amb el desig de l'Esperit. 

2757. «Pregueu sense parar» (l Te 5,17). Pregar és sempre possible. Fins i tot 
és una necessitat vital. Pregària i vida cristiana són inseparables. 

2758. La pregària de l'Hora de Jesús, anomenada justament «pregària sa
cerdotal» 1, recapitula tota l'economia de la creació i de la salvació. 
Inspira les grans peticions del Parenostre. 

l. Cf.Jn 17. 


