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2759. « Una vegada que es trobava Jesús en un cert indret pregant, quan va 
acabar, un dels deixebles li digué: "Ensenyeu-nos a pregar, tal comJoan en
senyava als seus deixebles"» (Lc 11,1). Responent a aquesta petició, el Se
nyor confia als seus deixebles i a la seva Església la pregària cristiana fona
mental. Sant Lluc en dóna un text breu (de cinc peticions1

), sant Mateu una 
versió més desenvolupada (de set peticions2). El text de sant Mateu és el que 
la tradició litúrgica de l'~sglésia ha conservat: (Mt 6,9-13). 

Pare nostre que esteu en el cel, 
sigui santificat el vostre nom, 
vingui a nosaltres el vostre regne, 
faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. 
El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui; 
perdoneu les nostres culpes així com nosaltres 
perdonem els nostres deutors; 
i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, 
ans deslliureu-nos de qualsevol Mal. 

2760. Molt aviat, el costum litúrgic va acabar la Pregària del Senyor amb una doxo-
logia. En la Didakhé (8,2): «Perquè són vostres el poder i la glòria per tots els segles.» 2855 
Les Constitucions Apostòliques (7,24,1) afegeixen al començament: «el regne» , i és la 
fórmula conservada fins als nostres dies en la pregària ecumènica. La tradició bizanti-
na afegeix després el glòria «al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant». El missal romà des
envolupa l'última petició3 en la perspectiva explícita de «l'espera de la benaurada 2854 
esperança» (Tt 2,13) i de l'Adveniment de Jesucrist nostre Senyor; després ve l'acla-
mació de l'assemblea o la repetició de la doxologia de les constitucions apostòliques. 

ARTICLE l «El resum de tot l'Evangeli» 

2761. «L'Oració dominical és realment el resum de tot l'Evangeli4.» «Quan 
el Senyor ens va llegar aquesta fórmula de pregària va afegir: "Demaneu i 
rebreu" (Lc 11 ,9). Cadascú pot, doncs, adreçar al cel diverses pregàries segons 

l. Cf. Lc 11 ,2-4. 2. Cf. Mt 6,9-13. 3. Cf. Embolisme. 4. Tertul·lià, or. l. 
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les seves necessitats, però començant sempre per la Pregària del Senyor que 
continua sent la pregària fonamental1.» 

I. AL CENTRE DE LES ESCRIPTURES 

2762. Després d'haver exposat com els salms són l'aliment principal de la 
pregària cristiana i conflueixen amb les peticions del Parenostre, sant Agustí 
conclou: 

Resseguiu totes les pregàries que hi ha en les Escriptures, i no crec que hi 
pugueu trobar res que no estigui comprès en l'Oració dominical2. 

2763. Totes les Escriptures (la Llei, els Profetes i els salms) es compleixen en 
102 el Crist3

. L'Evangeli és aquesta «Bona Nova». El seu primer anunci és resumit 
per sant Mateu en el sermó de la Muntanya4

. Però, la pregària del Parenostre 
és al centre d'aquest anunci. En aquest context s'il·lumina cada petició de la 
pregària llegada pel Senyor: 

L'Oració dominical és la més perfecta de les pregàries ( .. .). No tan sols hi 
2541 demanem tot el que podem desitjar amb rectitud, sinó que, a més, ho fem 

segons l'ordre en què cal desitjar-ho. De manera que aquesta pregària no tan 
sols ens ensenya a demanar sinó que també forma tota la nostra afectivitat5. 

1965 2764. El sermó de la Muntanya és doctrina de vida, l'Oració dominical és 
pregària, però en l'un i en l'altra l'Esperit del Senyor dóna forma nova als 
nostres desigs, aquests moviments interiors que animen la nostra vida. Jesús 

1969 ens exposa aquesta vida nova amb les seves paraules i ens ensenya a demanar-
la per la pregària. De la rectitud de la nostra pregària dependrà la de la nostra 
vida en Ell. 

II. «IA PREGÀRIA DEL SENYOR» 

2765. L'expressió tradicional «Oració dominical» ( és a dir, «Pregària del Se
nyor») significa que la pregària al nostre Pare ens és ensenyada i donada pel 

2701 Senyor Jesús. Aquesta pregària que ens ve de Jesús és veritablement única: és 
«del Senyor». D'una banda, en efecte, per les paraules d'aquesta pregària, el 
Fill unigènit ens dóna les paraules que el Pare li ha donat6

: és el Mestre de la 
nostra pregària. D'altra banda, com a Verb encarnat, coneix en el seu cor 
d'home les necessitats dels seus germans i germanes humans, i ens les revela: 
és el Model de la nostra pregària. 

2766. Però Jesús no ens deixa una fórmula que calgui repetir maquinal
ment7. Com per a tota pregària vocal, l'Esperit Sant, ensenya els fills de Déu a 

l. Tertul·lià, or. 10. 2. Ep. 130, 12, 22. 3. Cf. Lc 24,44. 4. Cf. Mt 5-7. 5. St. Tomàs d'Aquino, 
s. th. 2-2, 83, 9. 6. Cf. Jn 17,7. 7. Cf. Mt 6,7; lRe 18,26-29. 



La, pregària cristiana 573 

pregar el seu Pare mitjançant la Paraula de Déu. Jesús no tan sols ens dóna les 
paraules de la nostra pregària filial, ens dóna al mateix temps l 'Esperit per qui 
aquestes paraules esdevenen en nosaltres «esperit i vida» Qn 6,63). Encara 
més, la prova i la possibilitat de la nostra pregària filial és que el Pare «ha 
enviat als nostres cors l'Esperit del seu Fill que crida: 'Abbà, Pare!«» (Ga 4,6). 
Com que la nostra pregària interpreta els nostres desigs davant Déu, és encara 
«Aquell que escruta els cors», el Pare, qui «sap quin és el voler de l'Esperit, 
com és segons Déu que intercedeix pels sants» (Rm 8,27). La pregària al nos- 690 
tre Pare s'empelta en la missió misteriosa del Fill i de l'Esperit. 

Ill. IA PREGÀRIA DE L'ESGLÉSIA 

2767. Aquest do indissociable de les paraules del Senyor i de l'Esperit Sant 
que els dóna vida en el cor dels creients ha estat rebut i viscut per l 'Església 
des dels orígens. Les primeres comunitats resen la Pregària del Senyor «tres 
vegades cada dia»1, en lloc de les «Divuit benediccions» usuals en la pietat 
jueva. 

2768. Segons la Tradició apostòlica, la Pregària del Senyor està essencial
ment arrelada en la pregària litúrgica. 

El Senyor ens ensenya a fer les nostres pregàries en comú per tots els nostres 
germans. Ja que no diu pas «Pare meu» que ets al cel, sinó Pare «nostre», a fi 
que la nostra pregària sigui, en una sola ànima, per a tot el Cos de l'Església2. 

En totes les tradicions litúrgiques, la Pregària del Senyor és una part integrant 
de les grans hores de l'Ofici diví. Però el seu caràcter eclesial resulta evident 
sobretot en els tres sagraments de la iniciació cristiana: 

2769. En el Baptisme i la Confinnació, el lliurament (traditio) de la Pregària 1243 
del Senyor significa la nova naixença a la vida divina. Ja que la pregària cristia-
na és parlar a Déu amb la Paraula mateixa de Déu, els qui són «engendrats de 
nou per la paraula del Déu vivent» (lPe 1,23) aprenen a invocar el seu Pare 
amb l'única paraula que Ell escolta sempre. I en endavant ho poden fer, ja que 
el Segell de la unció de l'Esperit Sant ha estat marcat indeleblement en el seu 
cor, les seves orelles, els seus llavis, en tot el seu ésser filial. Per això, la major 
part dels comentaris patrístics del Parenostre s'adrecen als catecúmens i als 
neòfits. Quan l 'Església resa la Pregària del Senyor sempre és el poble dels 
«nounats» qui prega i obté misericòrdia3

. 

2770. En la litúrgia eucarística la Pregària del Senyor es presenta com la 1350 
pregària de tota l'Església. S'hi revela el seu sentit complet i la seva eficàcia. 
Situada entre l'Anàfora (pregària eucarística) i la litúrgia de la comunió, reca-

l. Didakhé 8, 3. 2. St. Joan Crisóstom, hom. in Mt 19,4. 3. Cf. l Pe 2,1-10. 
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pitula d'una banda totes les peticions i intercessions expressades en el movi
ment de l'epiclesi, i de l'altra, truca a la porta del Festí del Regne que la 
comunió sacramental anticiparà. 

2771. En l'Eucaristia, la Pregària del Senyor també manifesta el caràcter esca-
1403 tològic de les seves peticions. És la pregària pròpia dels «darrers temps», dels 

temps de la salvació que van començar amb l'efusió de l'Esperit Sant i que 
s'acabaran amb el Retorn del Senyor. Les peticions al Pare, a diferència de les 
pregàries de l'Antiga Aliança, es basen en el misteri de la salvació ja realitzat, 
una vegada per sempre, en el Crist crucificat i ressuscitat. 

1820 2772. D'aquesta fe incommovible brolla l'esperança que suscita cadascuna 
de les set peticions. Aquestes expressen els gemecs del temps present, aquest 
temps de la paciència i de l'espera durant el qual «allò que serem encara no 
s'ha manifestat» (lJn 3,2)1. L'Eucaristia i el Parenostre es projecten vers la 
vinguda del Senyor, «fins que Ell vingui! » (lCo 11,26). · 

EN RESUM 

2773. En resposta a la petició dels seus deixebles ( «Senyor, ensenyeu-nos a 
pregar»: Lc 11,1),Jesús els confia la pregària cristiana fonamental del 
Parenostre. 

2774. «L'Oració dominical és realment el resum de tot l'Evangeli»2
, «la més 

pe1fecta de les pregàries»3
. És al centre de les Escriptures. 

2775. S'anomena «Oració dominical» perquè ens ve del Senyor Jesús, Mestre 
i Model de la nostra pregària. 

2776. L 'Oració dominical és la pregària de l'Església per excel·lència. Forma 
part integrant de les grans hores de l'Ofici diví i dels sagraments de la 
iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació i Eucaristia. Integrada en 
l'Eucaristia manifesta el caràcter «escatològic» de les seves peticions, 
en l'esperança del Senyor, <ifins que vingui» (lCo 11,26). 

ARTICLE 2 «Pare nostre que esteu en el cel» 

I. «GOSAR ACOSTAR-NOS AMB TOTA CONFIANÇA» 

2777. En la litúrgia romana, l'assemblea eucarística és convidada a pregar el 
nostre Pare amb audàcia filial; les litúrgies orientals utilitzen i desenvolupen 
expressions anàlogues: «Gosar en tota seguretat», «Feu-nos dignes de». Da.-

l. Cf. Col 3,4. 2. Tertul·lià, or. l. 3. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 2-2, 83, 9. 
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vant l'Esbarzer ardent fou dit a Moisès: «No t'acostis. Treu-te les sandàlies» (Ex 
3,5). Aquest llindar de la Santedat divina només el podia creuar Jesús, Aquell 
qui, «després d'haver acomplert l'expiació dels pecats» (He 1,3), ens intro
dueix davant el Rostre del Pare: «Aquí em teniu, a mi i els fills que Déu m'ha 
donat» (He 2,13): 

La consciència que tenim de la nostra situació d'esclaus ens faria tornar sota 
terra, la nostra condició terrenal es fondria en pols, si l'autoritat del nostre 
mateix Pare i l'Esperit del seu Fill no ens empenyessin a proferir aquest crit: 
«Abbà, Pare!» (Rm 8,15). ( ... ) ¿Quan la feblesa d'un mortal gosaria anomenar 
Déu el seu Pare, si no únicament quan la intimitat de l'home està animada pel 
poder de les altures1? 270 

2778. Aquest poder de l 'Esperit que ens introdueix en la Pregària del Senyor 
s'expressa en les litúrgies d'Orient i d'Occident per la bella expressió típica-
ment cristiana: parrhesia, senzillesa sense doblecs, confiança filial, seguretat 2828 

joiosa, audàcia humil, certesa de ser estimat2. 

II. «PARE!» 

2779. Abans de fer nostre aquest primer impuls de la Pregària del Senyor no 
és sobrer de purificar humilment el nostre cor de certes falses imatges d' «a-
quest món». La humilitat ens fa reconèixer que «ningú no coneix el Pare si no 
és el Fill i aquell a qui el Fill el vol revelar», és a dir, «els més petits» (Mt 
11,25-27). La purificació del cor es refereix a les imatges paternes o maternes, 
sortides de la nostra història personal i cultural i que influeixen en la nostra 
relació amb Déu. Déu, el nostre Pare, transcendeix les categories del món 239 

creat. Transposar a Ell, o contra Ell, les nostres idees en aquest terreny seria 
fabricar ídols, per adorar o per abatre. Pregar el Pare és entrar en el seu 
misteri, tal com Ell és, i tal com el Fill ens l'ha revelat: 

L'expressió Déu Pare no havia estat revelada mai a ningú. Quan el mateix 
Moisès va preguntar a Déu qui era, va sentir un altre nom. A nosaltres, aquest 
nom ens ha estat revelat en el Fill, ja que aquest nom implica el nom nou de 
Pare3. 

2780. Podem invocar Déu com a «Pare» perquè ens és revelat pel seu Fill fet 
home i perquè el seu Esperit ens el fa conèixer. En allò que l'home no pot 240 

l. St. Pere Crisòleg, serm. 71. 2. Cf. Ef 3,12; He 3,6; 4,16; 10,19; l]n 2,28; 3,21; 5,14. 3. Ter-
tul·lià, or. 3. 
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concebre, ni els poders angèlics entreveure, i és la relació personal del Fill 
envers el Pare1, l'Esperit del Fill ens hi fa participar, a nosaltres que creiem 
que Jesús és el Crist i que hem nascut de Déu2

. 

2665 2781. Quan preguem el Pare estem en comunió amb Ell i amb el seu Fill, 
Jesucrist3

. Aleshores el coneixem i el reconeixem en un embadaliment sem
pre nou. La primera paraula de la Pregària del Senyor és una benedicció d'a
doració, abans de ser una imploració. La glòria de Déu és que el reconeguem 
com a «Pare», Déu veritable. Li donem gràcies perquè ens ha revelat el seu 
nom, perquè ens ha concedit de creure-hi i perquè estem habitats per la seva 
Presència. 

2782. Podem adorar el Pare perquè ens ha fet renéixer a la seva Vida adop-
1267 tant-nos com a fills en el seu Fill unigènit: pel Baptisme, ens incorpora al Cos 

del seu Crist, i per la unció del seu Esperit que es vessa als membres des del 
Cap, fa de nosaltres «crists»: 

Déu, en efecte, que ens ha predestinat a l'adopció com a fills, ens ha fet confor
mes al Cos gloriós del Crist. Des d'aleshores, doncs, com a participants del 
Crist, sou anomenats amb justícia «crists» 4. 

L'home nou, que ha renascut i ha estat tornat al seu Déu per la gràcia, diu 
primer «Pare!», perquè ha esdevingut fill5. 

1701 2783. Així, per la Pregària del Senyor, som revelats a nosaltres mateixos al
hora que el Pare ens és revelat6

: 

Oh home, tu no gosaves aixecar la mirada al cel, abaixaves els ulls a la terra, i 
de sobte has rebut la gràcia del Crist: tots els teus pecats t'han estat perdonats. 
De mal servent has esdevingut un bon fill.( ... ) Eleva, doncs, els ulls al Pare que 
t'ha rescatat pel seu Fill i digues: Pare nostre( ... ). Però no et beneficiïs de cap 
privilegi. Només és el Pare, d'una manera especial, del Crist, mentre que a 
nosaltres ens ha creat. Digues, doncs, tu també per gràcia: Pare nostre, per 
merèixer d'ésser el seu fill7. 

2784. Aquest do gratuït de l'adopció exigeix per part nostra una conversió 
1428 contínua i una vida nova. Pregar el nostre Pare ha de desenvolupar en nosal

tres dues disposicions fonamentals : 

El desig i la voluntat d 'assemblar-nos a Ell. Creats a la seva imatge, per la 
1997 gràcia ens ha estat restablerta la semblança i hi hem de respondre. 

l. Cf. l]n 1,1. 2. Cf. lJn 5,1. 3. Cf. lJn 1,3. 4. St. Ciril de Jerusalem, catech. myst 3, l. 5. St. 
Cebrià, dom. orat. 9. 6. Cf. GS 22, § l. 7. St. Ambròs, sacr. 5, 19. 
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Quan anomenem Déu «Pare nostre», cal que recordem que ens hem de com
portar com a fills de Déu 1. 

No podeu anomenar el vostre Pare Déu de tota bondat si conserveu un cor 
cruel i inhumà; perquè en aquest cas ja no teniu en vosaltres la marca de la 
bondat del Pare celestial2. 

Cal que contemplem sense parar la bellesa del Pare i impregnar-ne la nostra 
ànima3

. 

2785. Un cor humil i confiat que ens fa «tornar a l'estat dels infants» (Mt 2562 
18,3): ja que el Pare es revela en els «petits» (Mt 11,25): 

És una mirada a Déu tot sol, un gran foc d'amor. L'ànima s'hi fon i se sub
mergeix en la santa dilecció, i s'entreté amb Déu com amb el seu propi Pare, 
molt familiarment, en una tendresa de pietat molt particular4

. 

Pare nostre: aquest nom suscita en nosaltres, tot alhora, l'amor, l'afecte en la 
pregària, ( ... ) i també l'esperança d'obtenir el que ens disposem a demanar 
( ... ). En efecte, ¿què pot negar a la pregària dels seus fills, quan Ell prèviament 
ja els ha permès ser els seus fills5? 

III. PARE «NOSTRE» 

2786. Pare «nostre» es refereix a Déu. Aquest adjectiu, per la nostra part, no 443 
expressa una possessió, sinó una relació ben nova amb Déu. 

2787. Quan diem Pare «nostre» reconeixem d'entrada que totes les seves 
promeses d'amor anunciades pels profetes es compleixen, dins la nova i eter-
na aliança en el seu Crist: hem esdevingut el «seu» Poble i Ell és en endavant 782 
el «nostre» Déu. Aquesta relació nova és una pertinença mútua donada gratuï
tament: per l'amor i la fidelitat6 hem de respondre a «la gràcia i a la veritat» 
que ens són donades enJesucrist Qn 1,17). 

2788. Com que la Pregària del Senyor és la del seu Poble en els «darrers 
temps», aquest «nostre» també expressa la certesa de la nostra esperança en 
l'última promesa de Déu: en la nova Jerusalem Ell dirà al vencedor: «Jo seré el 
seu Déu i ell serà el meu fill» (Ap 21,7). 

2789. Quan preguem el «nostre» Pare, és al Pare de nostre Senyor Jesucrist a 
qui ens adrecem personalment. No dividim la divinitat, perquè el Pare n'és «la 245 
font i l'origen», però confessem d'aquesta manera que el Fill és engendrat 
eternament per Ell i que d'Ell procedeix l'Esperit Sant. Tampoc no confonem 
les Persones, perquè confessem que la nostra comunió és amb el Pare i el seu 

l. St. Cebrià, dom. orat. 11. 2. St.Joan Crisòstom, hom. in Mt 7,14. 3. St. Gregoru de Nissa, or. 
dom. 2. 4. St. Joan Cassià, coll. ·9, 18. S. St. Agustí, serm. dom. 2, 4, 16. 6. Cf. Os 2,21-22; 
6,1-6. 
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253 Fill,Jesucrist, en el seu únic Esperit Sant. La Santíssima Trinitat és consubstan
cial i indivisible. Quan preguem el Pare, l'adorem i el glorifiquem amb el Fill i 
el Sant Esperit. 

2790. Gramaticalment, «nostre» qualifica una realitat comuna a diversos. No
més hi ha un sol Déu i és reconegut Pare per aquells qui, per la fe en el seu 

787 Fill unigènit, han renascut d 'Ell per l'aigua i per l'Esperit1. L'Església és aquesta 
nova comunió de Déu i dels homes: unida al Fill unigènit esdevingut «el gran 
d'una multitud de germans» (Rm 8,29), està en comunió amb un únic i mateix 
Pare, en un únic i mateix Esperit Sant2

• Quan prega el «nostre» Pare, cada 
batejat prega en aquesta comunió: «La multitud dels creients tenia un sol cor i 
una sola ànima» (Ac 4,32). 

821 2791. Per això, malgrat les divisions dels cristians, la pregària al «nostre» 
Pare continua essent el bé comú i una crida urgent per a tots els batejats. En 
comunió per la fe en el Crist i pel baptisme, han de participar en la pregària de 
Jesús per la unitat dels seus deixebles3

• 

2792. Finalment, si resem de veritat el Parenostre, sortim de l'individualis
me, ja que l'amor que acollim ens n 'allibera. El «nostre» del començament de 
la Pregària del Senyor, com el «nosaltres» de les quatre últimes peticions, no 
és exclusiu de ningú. Per dir-lo de veritat4, les nostres divisions i oposicions 
han de ser superades. 

2793. Els batejats no poden pregar el «nostre» Pare sense portar davant Ell 
tots aquells a qui ha donat el seu Fill predilecte. L'amor de Déu no té fronte-

634 res, la nostra pregària tampoc no n'ha de tenir5
. Pregar el «nostre» Pare ens 

obre a les dimensions del seu amor manifestat en el Crist: pregar amb i per 
tots els homes que encara no el coneixen, perquè es «reuneixin en la unitat» 
On 11,52). Aquesta divina preocupació per tots els homes i per tota la creació 
ha animat tots els grans orants: ha de dilatar la nostra pregària en amplitud 
d'amor quan gosem dir Pare «nostre». 

N. «QUE ESTEU EN EL CEL» 

326 2794. Aquesta expressió bíblica no significa un lloc («l'espai»), sinó una ma
nera de ser; no l'allunyament de Déu, sinó la seva majestat. El nostre Pare no 
és «en un altre lloc», és «més enllà de tot» el que podem concebre de la seva 
Santedat. Perquè és tres vegades Sant, és molt prop del cor humil i contrit: 

l. Cf. lJn 5,l;Jn 3,5. 2. Cf. Ef 4,4-6. 3. Cf. UR 8; 22. 4. Cf. Mt 5,23-24; 6,14-16. 5. Cf. NA 4. 
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Amb raó, les paraules «Pare nostre que esteu en el cel» s'entenen des del cor 
dels justos, on Déu habita com al seu temple. També, per això, també aquell 
qui prega desitjarà veure que resideix en ell Aquell que invoca1

. 

El «cel» podrien ser també aquells que porten la imatge del món celestial, i en 
qui Déu habita i es passeja2

• 

2795. El símbol del cel ens remet al misteri de l'aliança que vivim quan 
preguem el nostre Pare. Ell és al cel, el cel és la seva estança, la Casa del Pare 1024 

és, doncs, la nostra «pàtria». El pecat ens ha exiliat de la terra de l'aliança3 i la 
conversió del cor ens fa tornar al Pare, al cel4

. Però el cel i la terra es reconci-
lien5 en el Crist, perquè el Fill «ha baixat del cel», sol, i ens hi fa pujar amb Ell, 
per la seva Creu, la seva Resurrecció i la seva Ascensió6

. 

2796. Quan l'Església prega «Pare nostre que esteu en el cel», professa que 
som el Poble de Déu ja «asseguts al cel en el Crist Jesús» (Ef 2,6), «amagats 1003 

amb el Crist en Déu» (Col 3,3), i, alhora, «gemegant en aquest estat, fervent-
ment desitjosos de revestir, damunt de l'altra, la nostra habitació celestial» 
(2Co 5,2)7: 

Els cristians són en la carn, però no viuen segons la carn. Passen la seva vida a 
la terra, però són ciutadans del cel8

. 

EN RESUM 

2797. La confiança senzilla i fidel, la seguretat humil i joiosa, són les dispo
sicions que convenen a aquell qui resa el Parenostre. 

2798. Podem invocar Déu com a «Pare» perquè el Fill de Déu fet home ens 
l'ha revelat i en Ell, pel baptisme, som incorporats i adoptats com a fills 
de Déu. 

2799. La pregària del Senyor ens posa en comunió amb el Pare i amb el seu 
Fill, Jesucrist. Alhora, ens revela a nosaltres mateixos9. 

2800. Pregar el nostre Pare ha de desenvolupar en nosaltres la voluntat 
d'assemblar-nos-hi, i també un cor humil i confiat. 

2801. Dient Pare «nostre» invoquem la Nova Aliança en Jesucrist, la comu
nió amb la Santíssima Trinitat i la caritat divina que s'estén per l'Es
glésia fins als confins del món. 

2802. «Que esteu en el cel» no designa un lloc sinó la majestat de Déu i la 
seva presència en el cor dels justos. El cel, la Casa del Pare, constitueix 
la veritable pàtria a la qual tendim i a la qual ja pertanyem. 

l. St. Agustí, ser. dom. 2, 5, 17. 2. St. Ciril de Jerusalem, catech. myst. 5, 11 . 3. Cf. Gn 3. 4. 
Cf. Jr 3,19-4,la; Lc 15,18.21. 5. Cf. Is 45,8; Sl 85,12. 6. Cf. Jn 12,32; 14,2-3; 16,28; 20,17; Ef 
4,9-10; He 1,3; 2,13. 7. Cf. Fl 3,20; He 13,14. 8. Epístola a Diognet 5,8-9. 9. Cf. GS 22, § l. 
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ARTICLE 3 Les set peticions 

2803. Després d 'haver-nos posat en presència de Déu Pare nostre per ado-
2627 rar-lo, estimar-lo i beneir-lo, l'Esperit filial fa pujar dels nostres cors set peti

cions, set benediccions. Les tres primeres, més teologals, ens atreuen a la 
glòria del Pare; les quatre últimes, com camins cap a Ell , presenten la nostra 
misèria a la seva gràcia. «L'abisme crida l'abisme» (Sl 42,8). 

2804. La primera onada ens porta cap a Ell, per a Ell: el vostre nom, el vostre 
Regne, la vostra voluntat! És propi de l'amor pensar primer en Aquell que 
estimem. En cadascuna de les tres peticions no «ens» anomenem nosaltres, 
sinó que ens impressiona «el desig fervent» , fins i tot «l 'angoixa» , que el Fill 
estimat sent per la glòria del seu Pare1

: «Sigui santificat( ... ). Vingui( .. . ). Fa
ci's ... »: aquestes tres súpliques són escoltades ja en el Sacrifici del Crist Salva
dor, però des d'ara es dirigeixen, en l'esperança, cap al seu compliment final , · 
mentre Déu encara no és tot en tots2

. 

2805. La segona onada de peticions es descabdella amb el moviment de 
1105 certes epiclesis eucarístiques: és ofrena de les nostres esperes i atreu la mi

rada del Pare misericordiós. S'eleva des de nosaltres i ens afecta ja des d'ara, 
en aquest món: «Doneu-nos (. .. ) perdoneu-nos (. .. ) no permeteu que cai
guem( ... ) deslliureu-nos.» La quarta i la cinquena petició es refereixen a la 
nostra vida, com a tal , per alimentar-la o per guarir-la del pecat; les dues 
últimes es refereixen al nostre combat per la victòria de la Vida , el mateix 
combat de la pregària. 

2656-2658 2806. Amb les tres primeres peticions ens afermem en la fe, plens d 'espe
rança i encesos per la caritat. Criatures i encara pecadors com som, hem de 
demanar per nosaltres, aquest «nosaltres» amb dimensions del món i de la 
història, que oferim a l'amor sense mesura del nostre Déu. Perquè pel nom 
del seu Crist i pel Regnat del seu Esperit, el nostre Pare compleix el seu de
signi de salvació, a favor nostre i del món sencer. 

2142-2159 I. «SIGUI SANTIFICAT EL VOSTRE NOM» 

2807. El terme «santificar» s'ha d'entendre aquí no en primer lloc en el seu 
sentit causatiu (només Déu santifica, fa sant) sinó sobretot en un sentit valora-

2097 tiu: reconèixer com a sant, tractar d'una manera santa. D'aquesta manera en 
l'adoració, aquesta invocació és sovint entesa com una lloança i una acció de 
gràcies3

. Però aquesta petició ens és ensenyada per Jesús com un optatiu: una 
petició, un desig i una espera en els quals Déu i l'home s'han compromès. Des 

l. Cf. Lc 22,14; 12,50. 2. Cf. lCo 15,28. 3. Cf. Sl 111,9; Lc 1,49. 
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de la primera petició al nostre Pare, estem submergits en el misteri íntim de la 
seva Divinitat i en el drama de la salvació de la nostra humanitat. Demanar-li 
que el seu nom sigui santificat ens implica en «el designi benèvol que Ell va 
formar per endavant» perquè «siguem sants i immaculats en la seva Presèn
cia, en l'a1nor»1

• 

2808. En els moments decisius de la seva economia, Déu revela el seu nom, 203, 432 
però el revela complint la seva obra. Ara bé, aquesta obra només es fa realitat 
per nosaltres i en nosaltres si el seu nom és santificat per nosaltres i en nosal-
tres. 

2809. La santedat de Déu és la llar inaccessible del seu misteri etern. Allò 
que n'és manifestat en Ja creació i la història, l'Escriptura ho anomena la Glò-
ria, la irradiació de la seva majestat2. Quan fa l'home «a la seva imatge i sem- 293 
blança» (Gn 1,26), Déu «el corona de glòria» (Sl 8,6), però l'home, quan 
peca, és «privat de la Glòria de Déu» (Rm 3,23). Aleshores, Déu manifestarà 705 
la seva santedat revelant i donant el seu nom, per restaurar l'home «a la imat-
ge del seu Creador» (Col 3,10). 

2810. En la promesa feta a Abraham i en el jurament que l'acompanya 3, Déu 
es compromet Ell mateix però sense desvelar el seu nom. Comença a revelar
lo a Moisès4

, i el manifesta als ulls de tot el poble quan el salva dels egipcis: 
«És cobert de glòria» (Ex 15,1). Des de l'aliança del Sinaí, aquest poble és 63 
«seu» i ha de ser una «nació santa» (o consagrada, és la mateixa paraula en 
hebreu5

) perquè el nom de Déu habita en ell. 

2811. Però malgrat la Llei santa que li dóna i li torna a donar el Déu Sant6, i 2143 
encara que el Senyor «en consideració al seu nom», actua amb paciència, el 
poble es desvia del Sant d'Israel i «profana el seu nom entre les nacions» 7 . Per 
això, els justos de l'Antiga Aliança, els pobres retornats de l'exili i els profetes 
s'abrusen per la passió del nom. 

2812. Finalment, en Jesús el nom del Déu Sant ens és revelat i donat, en la 
carn, com a Salvador8

: revelat per allò que Ell és, per la seva paraula i pel seu 434 
sacrifici9

• És el cor de la seva pregària sacerdotal: «Pare Sant ( ... ) per ells em 
consagro jo mateix, perquè ells també siguin consagrats en la veritat» On 
17,19). Pel fet que Ell mateix «santifica» el seu nom1º, Jesús ens «manifesta» 
el nom del Pare On 17,6). Al terme de la seva Pasqua, el Pare li dóna aleshores 
el nom que és damunt de tot nom: Jesús és Senyor a glòria de Déu Pare11

. 

l. Cf. Ef 1,9.4. 2. Cf. SI 8; Is 6,3. 3. Cf. He 6,13. 4. Cf. Ex 3,14. 5. Cf. Ex 19,5-6. 6. Cf. 
Lv 19,2: «Sigueu sants, perquè jo, el vostre Déu, sóc sant». 7. Cf. Ez 20; 36. 8. Cf. Mt 1,21; Lc 
1,31. 9. Cf. Jn 8,28; 17,8; 17,17-19. 10. Cf. Ez 20,39; 36,20-21. 11 . Cf. Fl 2,9-11. 
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2813. En l'aigua del Baptisme hem estat «rentats, santificats, justificats pel 
nom del Senyor Jesucrist i per l'Esperit del nostre Déu» (lCo 6,11). En tota la 
nostra vida, el nostre Pare «ens crida a la santificació» (l Te 4,7), i, ja que «per 

2013 Ell estem en el CristJesús, que per nosaltres ha esdevingut santificació» (lCo 
1,30), hi va la seva glòria i la nostra vida que el seu nom sigui santificat en 
nosaltres i per nosaltres. Aquesta és la urgència de la nostra primera petició. 

Qui podria santificar Déu, si és Ell mateix qui santifica? Però inspirant-nos en 
aquesta paraula «Sigueu sants, perquè jo sóc sant» (Lv 20,26), demanem que, 
santificats pel Baptisme, perseverem en allò que hem començat a ser. I ho 
demanem cada dia, perquè rellisquem quotidianament i hem de purificar els 
nostres pecats amb una santificació constant( ... ). Recorrem, doncs, a la pregà
ria perquè aquesta santedat continuï en nosaltres1

. 

2045 2814. Depèn inseparablement de la nostra vida i de la nostra pregària que el 
seu nom sigui santificat entre les nacions: 

Demanem a Déu que santifiqui el seu nom, ja que per la santedat Ell salva i 
santifica tota la creació ( .. .). Es tracta del nom que dóna la salvació al món 
perdut, però demanem que aquest nom de Déu sigui santificat en nosaltres 
per la nostra vida. Ja que si vivim bé, el nom diví és beneït; però si vivim 
malament, és blasfemat, segons la paraula de l'apòstol: «El nom de Déu és 
blasfemat entre les nacions a causa de vosaltres» (Rm 2,24; Ez 36,20-22). Pre
guem, doncs, per merèixer tenir en les nostres ànimes tanta santedat com sant 
és el nom del nostre Déu2

• 

Quan diem «Sigui santificat el vostre nom» demanem que sigui santificat en 
nosaltres, que estem en ell, però també en els altres que la gràcia de Déu 
encara espera, a fi d'adequar-nos al precepte que ens obliga a pregar per tot
hom, fins i tot pels nostres enemics. Per això no diem expressament: Sigui 
santificat el vostre nom «en nosaltres», perquè demanem que ho sigui en tots 
els homes3. 

2750 2815. Aquesta petició, que les conté totes, és escoltada per la pregària del 
Crist, com les sis peticions següents. La pregària al nostre Pare és la nostra 
pregària si es fa «en el nom» de Jesús4

• Jesús demana en la seva pregària 
sacerdotal: «Pare sant, guardeu en el vostre nom els qui m'heu donat» Gn 
17,11). 

11. «VINGUI A NOSALTRES EL VOSTRE REGNE» 

541 2816. En el Nou Testament, la mateixa paraula Basileia es pot traduir per 
«reialesa» (nom abstracte), «regne» (nom concret) o «regnat» (nom d'acció). 

l. St. Cebrià, dom. orat. 12. 2. St. Pere Crisòleg, serm. 71. 3. Tertul·lià, or. 3. 4. Cf.Jn 14,13; 
15,16; 16,24.26. 
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El Regne de Déu és abans que nosaltres. S'ha aproximat en el Verb encarnat, 2632 
ha estat anunciat a través de tot l'Evangeli, ha vingut en la mort i la Resurrecció 
del Crist. El Regne de Déu ve des del sant Sopar i en l 'Eucaristia, és enmig 560 
nostre. El Regne vindrà en la glòria quan el Crist el tornarà al seu Pare: 1107 

Fins i tot pot ser que el Regne de Déu signifiqui el Crist en persona, Aquell a 
qui cridem cada dia amb les nostres promeses, i la vinguda del qual volem 
avançar amb la nostra espera. De la mateixa manera que Ell és la nostra Resu-
rrecció, ja que en Ell ressuscitem, i també pot ésse el Regne de Déu, ja que en 
Ell regnarem 1. 

2817. Aquesta petició és el «Marana tha», el crit de l'Esperit i de l'Esposa: 
«Veniu, Senyor Jesús»: 

Encara que aquesta pregària no ens hagués obligat a demanar la vinguda d 'a
quest Regne, nosaltres mateixos hauríem elevat aquest crit, afanyam-nos a anar 
a estrènyer les nostres esperances. Les ànimes dels màrtirs, sota l'altar, invo
quen el Senyor amb grans crits: «Fins quan, Senyor, esperareu a demanar 
comptes de la nostra sang als habitants de la terra?» (Ap 6,10). Efectivament, 
han d'obtenir justícia a la fi dels temps. Apresseu, doncs, Senyor, la vinguda del 
vostre regne2! 

451, 2632 
671 

2818. En la pregària del Senyor es tracta principalment de la vinguda final 769 
del Regne de Déu pel retorn del Crist3• Però aquest desig no distreu l'Església 
de la seva missió en aquest món, més aviat la hi compromet. Ja que des de la 
Pentecosta, la vinguda del Regne és l'obra de l'Esperit del Senyor «que conti-
nua la seva obra en el món i completa tota santificació» 4. 
2819. «El Regne de Déu és justícia, pau i alegria en l'Esperit Sant» (Rm 2046 
14,17). Els darrers temps en què estem són els de l'efusió de l'Esperit Sant. 
Des d'aleshores hi ha entaulat un combat decisiu entre «la carn» i l'Esperit5

: 2516 

Només un cor pur pot dir amb seguretat: «Vingui el vostre Regne.» S'ha <l'ha- 2519 
ver estat a l'escola de Pau per dir: «Que el pecat, doncs, no regni en el vostre 
cos mortal» (Rm 6,12). Aquell qui es manté pur en les seves accions, els seus 
pensaments i les seves paraules, pot dir a Déu: «Vingui el vostre Regne6!» 

2820. En un discerniment segons l 'Esperit, els cristians han de distingir en-
tre el creixement del Regne de Déu i el progrés de la cultura i de la societat en l 049 
què estan compromesos. Aquesta distinció no és una separació. La vocació de 
l'home a la vida eterna no suprimeix sinó que reforça el seu deure de posar 
en pràctica les energies i els mitjans rebuts del Creador per servir en aquest 
món la justícia i la pau7

• 

l. St. Cebrià, dom. orat. 13. 2. Tertul·lià, or. 5. 3. Cf. tt 2,13 . 4. MR, pregària eucarística 
IV. 5. Cf. Ga 5,16-25. 6. St. Ciril de Jerusalem, catech. myst. 5, 13. 7. Cf. GS 22; 32; 39; 45; EN 
31. 
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2746 2821. Aquesta petició és transmesa i escoltada en la pregària de Jesús1
, pregà

ria present i eficaç en l'Eucaristia; porta el seu fruit en la vida nova segons les 
benaurances2

. 

III. «FACI'S LA VOSTRA VOLUNTAT AIXÍ A LA TERRA COM ES FA EN EL CEL» 

851 2822. La Voluntat del nostre Pare és «que tots els homes se salvin i arribin al 
coneixement de la veritat» (lTm 2,3-4). «Pren paciència perquè no vol que 

2196 ningú es perdi» (2Pe 3,9)3. El seu manament, que resumeix tots els altres i que 
ens diu tota la seva voluntat, és que «ens estimem els uns als altres, com Ell 
ens ha estimat» Qn 13,34)4. , · 

59 2823. «Ens ha fet conèixer el misteri de la seva voluntat, d'acord amb la 
decisió benvolent que s'havia proposat per endavant( ... ) reunir totes les coses 
sota un sol Cap, el Crist ( ... ). En Ell hem estat fets possessió seva, predestinats 
segons el designi d'Aquell qui ho fa tot segons la decisió de la seva voluntat» 
(Ef 1,9-11). Demanem amb insistència que es realitzi plenament aquest de
signi benèvol, a la terra com ja es fa al cel. 

2824. En el Crist i per la seva voluntat humana, la Voluntat del Pare ha estat 
475 complerta perfectament i d'una vegada per sempre. Jesús va dir en entrar en 

aquest món: «Vinc a fer, oh Déu, la vostra voluntat» (He 10,7; SI 40,7). Només 
Jesús pot dir: «Faig sempre el que li agrada» Qn 8,29). En la pregària de l'ago
nia, consent del tot a aquesta voluntat: «Que no es faci la meva voluntat sinó la 

612 vostra!» (Lc 22,42)5. Aquesta és la raó, per la qual Jesús «s'ha lliurat pels nos
tres pecats segons la voluntat de Déu» (Ga 1,4). «En virtut d'aquesta voluntat 
som santificats per l'oblació del Cos de Jesucrist» (He 10,10). 

2825. Jesús, «tot i ser Fill, va aprendre pels seus propis sofriments l'obedièn
cia» (He 5,8). Amb més raó, nosaltres, criatures i pecadors, fets en Ell fills 
adoptius. Demanem al nostre Pare que uneixi la nostra voluntat a la del seu 

615 Fill per complir la seva voluntat, el seu designi de salvació per a la vida del 
món. Nosaltres en som radicalment impotents, però units a Jesús i amb el 
poder del seu Esperit Sant, li podem lliurar la nostra voluntat i decidir d'es
collir allò que el seu Fill sempre ha escollit: fer el que agrada al Pare6: 

Adherint-nos al Crist, podem esdevenir un sol esperit amb Ell, i per tant com
plir la seva voluntat; d'aquesta manera, serà perfecta a la terra com al ceF. 

Considereu com Jesucrist ens ensenya a ser humils fent-nos veure que la nos
tra virtut no depèn només del nostre treball sinó de la gràcia de Déu. Aquí Ell 
ordena a cada fidel que prega que ho faci universalment per a tota la terra. Ja 

l. Cf. Jn 17,17-20. 2. Cf. Mt 5,13-16; 6,24; 7,12-13. 3. Cf. Mt 18,14. 4. Cf. l]n 3; 4; Lc 10,25-
37. 5. Cf. Jn 4,34; 5,30; 6,38. 6. Cf. Jn 8,29. 7. Orígenes, or. 26. 
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que no diu «Faci's la vostra voluntat» en mi o en vosaltres, sinó «en tota la 
terra»: a fi que l'error en sigui bandejat, que la veritat hi regni, que el vici hi 
sigui destruït, que la virtut hi torni a florir , i que en endavant la terra ja no sigui 
diferent del cel 1. 

2826. Per la pregària podem «discernir quiné! és la voluntat de Déu» (Rm 
12,2; Ef 5,17) i obtenir «la constància per complir-la» (He 10,36). Jesús ens 
ensenya que s'entra al Regne del cel no pas per paraules, sinó «fent la voluntat 
del meu Pare que és al cel» (Mt 7,21). 

2827. «Si algú fa la voluntat de Déu, Déu l'escolta» On 9,31)2. Aquest és el 2611 
poder de la pregària de l'Església en el nom del seu Senyor, sobretot en 
l'Eucaristia; és comunió d'intercessió amb la Santíssima Mare de Déu3 i de tots 
els sants que han estat «agradables» al Senyor perquè només han volgut la 
seva Voluntat: 

Sense ferir la veritat, encara podem traduir aquestes paraules: «Faci's la vostra 
voluntat així a la terra com es fa en el cel» per aquestes: en l'Església com en 796 
nostre Senyor Jesucrist; en l'Esposa amb qui ha fet prometatge com en l'Espòs 
que ha complert la voluntat del Pare4. 

IV. «EL NOSTRE PA DE CADA DIA, DONEU-NOS, SENYOR, EL DIA D'AVUI» 

2828. «Doneu-nos»: és bonica la confiança dels fills que ho esperen tot del 2778 
seu Pare. «Fa sortir el sol damunt bons i dolents i fa ploure sobre justos i 
injustos» (Mt 5,45) i dóna a tots els vivents «l'aliment al seu temps» (Sl 104,27). 
Jesús ens ensenya aquesta petició que, en efecte, glorifica el nostre Pare per-
què reconeix fins a quin punt és bo més enllà de tota bondat. 

2829. «Doneu-nos» és també l'expressió de l'aliança: som d'Ell i Ell és nos
tre, per a nosaltres. Però aquest «nosaltres» també el reconeix com el Pare de 
tots els homes i li demanen per tots ells, en solidaritat amb les seves necessi- 1939 
tats i els seus sofriments. 

2830. «El nostre pa. » El Pare, que ens dóna la vida, no pot deixar de donar-
nos l'aliment necessari a la vida, tots els béns «convenients», materials i espiri- 2633 
tuals. En el sermó de la Muntanya, Jesús insisteix en aquesta confiança filial 
que coopera amb la Providència del nostre Pare5

. No ens incita a cap passivi-

L St. Joan Crisòstom, hom. in Mt 19,5. 2. Cf. lJn 5,14. 3. Cf. Lc 1,38.49. 4. St. Agustí, serm. 
dom. 2, 6, 24. 5. Cf. Mt 6,25-34. 
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tat1, sinó que ens vol alliberar de tota inquietud persistent i de tota preocupa
ció. Així és l'abandó filial dels fills de Déu: 

Als qui busquen el Regne i la justícia de Déu els promet que els ho donarà tot 
227 per escreix. Efectivament, tot pertany a Déu: a qui posseeix Déu, no li falta res, 

si ell mateix no falta a Déu2
• 

2831. Però la presència dels qui passen fam perquè no tenen pa revela una 
altra profunditat d'aquesta petició. El drama de la fam en el món crida els 
cristians que preguen de veritat a una responsabilitat efectiva cap als seus 
germans, tant en els comportaments personals com en la solidaritat amb la 

1038 família humana. Aquesta petició de la Pregària del Senyor no es pot aïllar de 
les paràboles del pobre Llàtzer i del Judici final 4. 

2832. Com el llevat a la pasta, la novetat del Regne ha de fer pujar la terra per 
l'Esperit del Crist5. S'ha de manifestar per la instauració de la justícia en les . 

1928 relacions personals i socials, econòmiques i internacionals, sense oblidar mai 
que no hi ha estructura justa sense éssers humans que volen ser justos. 

2546 2833. Es tracta del «nostre» pa, «un» per a «molts». La pobresa de les benau
rances és la virtut del compartir: exhorta a comunicar i a compartir els béns 
materials i espirituals, no per força sinó per amor, perquè l'abundància dels 
uns posi remei a les necessitats dels altres6

. 

2834. «Prega i treballa7.» «Pregueu com si tot depengués de Déu i treballeu 
2428 com si tot depengués de vosaltres8.» Després de fer la nostra feina, l'aliment 

segueix essent un do del nostre Pare; és bo demanar-l'hi donant-li gràcies. És 
el sentit de la benedicció de la taula en una família cristiana. 

2835. Aquesta petició, i la responsabilitat que comporta, valen encara per a 
2443 una altra fam a causa de la qual els homes s'afebleixen: «L'home no viu sola

ment de pa sinó de tot el que surt de la boca de Déu» (Dt 8,3; Mt 4,4), és a dir, 
la seva Paraula i el seu Alè. Els éristians han de mobilitzar tots els seus esforços 
per «anunciar l'Evangeli als pobres». Hi ha una fam a la terra, «no una fam de 

1384 pa ni una set d'aigua, sinó de sentir la paraula de Déu» (Am 8,11). Per això, el 
sentit específicament cristià d'aquesta quarta petició es refereix al Pa de Vida: 
la Paraula de Déu que s'ha d'acollir en la fe, el Cos del Crist rebut en l'Eucaris
tia9. 

1165 2836. «Avui» és també una expressió de confiança. El Senyor ens ho ense
nya10; la nostra presumpció no ho podia inventar. Com que es tracta sobretot 

l. Cf. 2Te 3,6-13. 2. St. Cebrià, dom. orat. 21. 3. Cf. Lc 16,19-31. 4. Cf. Mt 25,31-46. 5. Cf. 
M 5. 6. Cf. 2Co 8,1-15. 7. Cf. st. Benet, reg. 20; 48. 8. Atribuït ast. Ignasi de Loyola, citat a E. 
Bianco, Di'zionario di pensieri citabili, LDC, Torí 1990, 26. 9. Cf. Jn 6,26-58. 10. Cf. Mt 6,34; Ex 
16,19. 
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de la seva Paraula i del Cos del seu Fill, aquest «avui» no és tan sols el del 
nostre temps mortal: és l'Avui de Déu: 

Si reps el pa cada dia, cada dia és avui per a tu. Si el Crist és teu avui, cada dia 
ressuscita per tu. I això, com? «Ets el meu Fill; avui t'he engendrat» (Sl 2,7). 
Avui, és a dir, quan el Crist ressuscita 1. 

2837. «De cada dia.» Aquesta paraula, epiousios, no surt cap altra vegada en 2659 
el Nou Testament. Presa en sentit temporal és una repetició pedagògica d' «a-
vui» 2 per a confirmar-nos en una confiança «sense reserves». Presa en sentit 
qualitatiu significa el necessari per a la vida, i més àmpliament tot bé suficient 2633 
per a la subsistència3. Presa al peu de la lletra (epiousios: «sobre-essencial») 
designa directament el Pa de Vida, el Cos del Crist, «remei d'immortalitat» 4 1405 
sense el qual no tenim la Vida en nosaltres5

. Finalment, lligat a l'anterior, el 
sentit celestial és evident: «cada Dia» és el del Senyor, el del Festí del Regne, 1166 
anticipat en l'Eucaristia que ja és el tast del regne que ve. Per això convé que la 
litúrgia eucarística se celebri «cada dia». 1389 

L'Eucaristia és el nostre pa de cada dia. La virtut pròpia d'aquest diví aliment és 
una força d'unió: ens uneix al Cos del Salvador i fa de nosaltres els seus mem-
bres perquè esdevinguem allò que rebem( ... ). Aquest pa de cada dia és també 
en les lectures que escolteu diàriament a l'Església, en els himnes que es 
canten i que canteu. Tot això és necessari per al nostre pelegrinatge6. 

El Pare del cel ens exhorta a demanar com a fills del cel, el Pa del cel7. El Crist 
«Ell mateix és el pa que, sembrat en la Verge, crescut en la carn, pastat en la 
passió, cuit al forn del sepulcre, reservat en l'Església, aportat als altars, pro
porciona cada dia als fidels un aliment celestiall» 8

• 

V. «PERDONEU LES NOSTRES CULPES, AIXÍ COM NOSALTRES PERDONEM ELS NOS
TRES DEUTORS» 

2838. Aquesta petició és sorprenent. Si només tingués el primer membre de 1425 
la frase - «Perdoneu les nostres culpes» - es podria incloure, implícitament, 
en les tres primeres peticions de la Pregària del Senyor, ja que el sacrifici del 
Crist és «en remissió dels pecats». Però, d'acord amb una segona part de la 1933 
frase, la nostra petició només serà escoltada si abans nosaltres hem respost a 
una exigència. La nostra petició és girada cap al futur, la nostra resposta l'ha 
d'haver precedit; dues paraules les lliguen: «així com». 2631 

l. St. Ambròs, sacr. 5, 26. 2. Cf. Ex 16,19-21. 3. Cf. lTm 6,8. 4. St. Ignasi d'Antioquia, Eph. 
20,2. 5. Cf.Jn 6,53-56. 6. St. Agustí, serm. 57, 7, 7. 7. Cf.Jn 6,51 . 8. St. Pere Crisòleg, serm. 
71. 
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«Perdoneu les nostres culpes» ... 

2839. Per una confiança audaciosa, hem començat a resar al nostre Pare. 
Suplicant-li que el seu nom sigui santificat, li hem demanat ser cada vegada 

1425 més santificats. Però, tot i anar revestits amb la túnica baptismal, no deixem de 
pecar, de desviar-nos de Déu. Ara, en aquesta nova petició, tornem a Ell, com 

1439 el fill pròdig1
, i ens reconeixem pecadors, davant Ell, com el publicà 2. La nos

tra petició comença per una «confessió» en què confessem alhora la nostra 
misèria i la seva Misericòrdia. La nostra esperança és ferma, ja que, en el seu 
Fill, «tenim la redempció, la remissió dels nostres pecats» (Col 1,14; Ef 1,7). El 

1422 signe eficaç i indubtable del seu perdó el trobem en els sagraments de la seva 
Església 3. 

2840. Ara bé, i això és temible, aquesta onada de misericòrdia no pot pene
trar en el nostre cor mentre no hàgim perdonat aquells que ens han ofès. · 
L'amor, com el Cos del Crist, és indivisible: no podem estimar el Déu que no 
veiem si no estimem el germà, la germana, que veiem 4. En la negativa a perdo
nar els nostres germans i germanes, el nostre cor es tanca, la seva duresa el fa 

1864 impermeable a l'amor misericordiós del Pare; en la confessió del nostre pecat, 
el nostre cor s'obre a la seva gràcia. 

2841. Aquesta petició és tan important que és l'única en la qual el Senyor 
insisteix i que explica en el sermó de la Muntanya' . Aquesta exigència crucial 
del misteri de l'aliança és impossible per a l'home. Però «tot és possible a 
Déu» . 

... «així com nosaltres perdonem els nostres deutors» 

2842. Aquest «com» no és únic en l'ensenyament de Jesús: «Sigueu perfectes 
«com» el vostre Pare celestial és perfecte» (Mt 5,48); «Mostreu-vos misericor
diosos «com» el vostre Pare és misericordiós» (Lc 6,36); « Us dono un mana
ment nou: estimeu-vos els uns als altres «com» jo us he estimat» Qn 13,34). 
Observar el manament del Senyor és impossible si es tracta d'imitar des de 

521 fora el model diví. Es tracta d'una participació vital, i que ve «del fons del cor», 
en la santedat, en la misericòrdia, en l'amor del nostre Déu. Només l'Esperit 
que és «la nostra vida» (Ga 5,25) pot fer «nostres» els mateixos sentiments 
que hi va haver en el CristJesús6

. Aleshores, la unitat del perdó esdevé possi
ble, «perdonant-nos mútuament "com" Déu ens ha perdonat en el Crist» (Ef 
4,32). 

l. Cf. Lc 15,11-32. 2. Cf. Lc 18,13. 3. Cf. Mt 26,28;Jn 20,23. 4. Cf. lJn 4,20. 5. Cf. Mt 6,14-
15; 5,23-24; Me 11 ,25. 6. Cf. Fl 2,1.5. 
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2843. Així prenen vida les paraules del Senyor sobre el perdó, aquest amor 
que estima fins a l'extrem de l'amor1

. La paràbola del servent despietat, que 
corona l'ensenyament del Senyor sobre la comunió eclesial2

, s'acaba amb 
aquestes paraules: «Així us tractarà el meu Pare celestial, si cada un de vosal
tres no perdona el seu germà en el fons del cor.» És, efectivament, «al fons del 
cor» on tot es lliga i es deslliga. No està en el nostre poder no sentir més 368 
l'ofensa i oblidar-la; però el cor que s'ofereix a l'Esperit Sant transforma la 
ferida en compassió i purifica la memòria transformant l'ofensa en intercessió. 

2844. La pregària cristiana arriba fins al perdó dels enemics3. Transfigura el 2262 
deixeble configurant-lo al seu Mestre. El perdó és una culminació de la pregà-
ria cristiana; el do de la pregària només es pot rebre en un cor sintonitzat amb 
la compassió divina. El perdó també dóna testimoni que, en el nostre món, 
l'amor és més fort que el pecat. Els màrtirs, d'ahir i d 'avui, porten aquest 
testimoniatge de Jesús. El perdó és la condició fonamental de la Reconcilia-
ció 4, dels fills de Déu amb el seu Pare i dels homes entre ells5

. 

2845. No hi ha ni límit ni mesura per a aquest perdó essencialment diví6. Si 1441 
es tracta d'ofenses (de «pecats» segons Lc 11,4 o de «deutes» segons Mt 6,12), 
de fet sempre som deutors: «Que mai ningú no us pugui reclamar cap deute, 
si no és el d'estimar-vos els uns als altres» (Rm 13,8). La comunió de la Santís-
sima Trinitat és la font i el criteri de la veritat de tota relació7

• És viscuda en la 
pregària, sobretot en l'Eucaristia8

: 

Déu no accepta el sacrifici dels causants de desunió. Els aparta de l'altar per
què primer es reconciliïn amb els seus germans: Déu vol ser pacificat amb 
pregàries de pau. L'obligació més bella de Déu és la nostra pau, la nostra 
concòrdia, la unitat de tot el poble fidel en el Pare, el Fill i el Sant Esperit9. 

VI. «NO PERMETEU QUE NOSALTRES CAIGUEM A 1A TEMPTACIÓ» 

2846. Aquesta petició arriba a l'arrel de la precedent, ja que els nostres pe-
cats són els fruits del consentiment a la temptació. Demanem al nostre Pare 164 
que no ho «permeti». Traduir en una sola paraula el terme grec és difícil: 
significa «no permeteu entrar a» 10

, «no ens deixeu sucumbir a la temptació». 
«Déu ni és temptat pels mals, ni Ell tempta ningú» Qm 1,13), al contrari, ens 
en vol alliberar. Li demanem que no ens deixi prendre el camí que condueix 

l. Cf. Jn 13,1. 2. Cf. Mt 18,23-35. 3. Cf. Mt 5,43-44. 4. Cf. 2Co 5,18-21. 5. Cf. Joan Pau II, 
DM 14. 6. Cf. Mt 18,21-22; Lc 17,3-4. 7. Cf. lJn 3,19-24. 8. Cf. Mt 5,23-24. 9. St. Cebrià, 
Dom. orat. 23. 10. Cf. Mt 26,41. 
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2516 al pecat. Estem compromesos en el combat «entre la carn i l'Esperit». Aquesta 
petició implora l'Esperit de discerniment i de força. 

284 7. L'Esperit Sant ens fa discernir entre la prova, necessària per al creixe
ment de l'home interior1 cap a una «virtut provada» (Rm 5,3-5), i la temptació, 
que condueix al pecat i a la mort2. També hem de discernir entre «ser temp
tat» i «consentir» a la temptació. Finalment, el discerniment desemmascara la 

2284 mentida de la temptació: aparentment, el seu objecte és «bo, seductor de 
veure, desitjable» (Gn 3,6), quan, en realitat, el seu fruit és la mort. 

Déu no vol imposar el bé, vol éssers lliures ( ... ). La temptació serveix per a 
alguna cosa. Tots, tret de Déu, ignoren el que la nostra ànima ha rebut de Déu, 
fins i tot nosaltres. Però la temptació ho manifesta, per ensenyar-nos a conèi
xer-nos i, per tant, descobrir-nos la nostra misèria i obligar-nos a donar gràcies 
pels béns que la temptació ens ha manifestat3. 

2848. «No caure a la temptació» implica una decisió del cor: «On hi ha el teu · 
tresor, allí també hi haurà el teu cor( ... ). Ningú no pot servir dos senyors» (Mt 
6,21.24). «Si vivim per l'Esperit, comportem-nos també segons l'Esperit» (Ga 

1808 5,25). En aquest «consentiment» a l'Esperit Sant el Pare ens dóna la força. «No 
us ha sobrevingut cap temptació que fos sobrehumana; Déu és fidel, i no 
permetrà que sigueu temptats per damunt de les vostres forces, sinó que a 
l'hora de la temptació us donarà també el mitjà de sortir-ne per poder-la su
portar» (lCo 10,13). 

. 2849. Però, un combat i una victòria com aquests només són possibles en la 
pregària. Per la seva pregària, Jesús és vencedor del Temptador, des del co
mençament4 i en l'últim combat de la seva agonia5

• El Crist ens uneix al seu 
540, 612 combat i a la seva agonia en aquesta petició al nostre Pare. La vigilància del 

cor és recordada amb insistència6 en comunió amb la seva. La vigilància és 
2612 «guàrdia del cor» i Jesús demana al Pare que «ens guardi en el seu nom» On 

17,11). L'Esperit Sant intenta despertar-nos constantment a aquesta vigilància7
. 

Aquesta petició pren tot el seu sentit dramàtic en relació amb la temptació 
162 final del nostre combat a la terra; demana la perseverança final. «Vinc com un 

lladre: feliç el qui vetlla!» (Ap 16,15). 

VII. «ANS DESILIUREU-NOS DE QUALSEVOL MAL» 

2850. L'última petició al nostre Pare també es troba en la pregària de Jesús: 
«No prego que els tragueu del món, sinó que els preserveu del Maligne» On 
17,15). Ens afecta, a cadascú personalment, però sempre som «nosaltres» els 

l. Cf. Lc 8,13-15; IAc 14,22; 2Tm 3,12. 2. Cf. Jm 1,14-15. 3. Orígenes, or. 29. 4. Cf. Mt 4,1-
11. 5. Cf. Mt 26,36-44. 6. Cf. Me 13,9.23.33-37; 14,38; Lc 12,35-40. 7. Cf. lCo 16,13; Col 4,2; 
lTe 5,6; lPe 5,8. 
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qui preguem, en comunió amb tota l'Església i per l'alliberament de tota la 
família humana. La Pregària del Senyor ens obre sense parar a les dimensions 
de l'economia de la salvació. La nostra interdependència en el drama del 309 
pecat i de la mort es transforma en solidaritat dins del Cos del Crist, en «co
munió dels sants» 1• 

2851. En aquesta petició, el Mal no és una abstracció, sinó que designa una 
persona, Satanàs, el Maligne, l'àngel que s'oposa a Déu. El «diable» (dia
bolos) és aquell qui «es posa de través» en el designi de Déu i de la seva «obra 391 
de salvació» feta realitat en el Crist. 

2852. «Homicida des de l'origen, mentider i pare de la mentida» On, 8,44), 
«Satanàs, el seductor del món sencer» (Ap 12,9), per ell el pecat i la mort han 
entrat en el món i, amb la seva derrota definitiva, la creació sencera serà 
«alliberada del pecat i de la mort» 2

. «Sabem que tot el qui ha estat engendrat 
per Déu no peca, sinó que l'Engendrat de Déu el guarda, i el Maligne no el 
pot tocar. Sabem que som de Déu, i que el món sencer està sota el poder del 
Maligne» (lJn 5,18-19): 

El Senyor que us ha llevat el pecat i perdonat les faltes és capaç de protegir
vos i de guardar-vos contra els enganys del Diable que us combat, a fi que 
l'enemic, que té el costum d'engendrar la falta, no us sorprengui. Qui es posa 
en mans de Déu no tem el Dimoni. «Si Déu és amb nosaltres, qui estarà 
contra nosaltres?» (Rm 8,31 3

). 

2853. La victòria sobre el «príncep d'aquest món» On 14,30) s'obté, una 677 
vegada per sempre, a l'Hora en què Jesús es dóna lliurement a la mort per 
oferir-nos la seva Vida. És el judici d'aquest món i el príncep d'aquest món és 
«llançat a baix» On 12,31; Ap 12,11). «Es llança a perseguir la Dona»4, però 
no té influència sobre ella: la nova Eva, «plena de gràcia» de l'Esperit Sant, és 
preservada del pecat i de la corrupció de la mort (Concepció immaculada i 490 
Assumpció de la santíssima Mare de Déu, Maria, sempre verge) . «Aleshores, 
furiós de despit contra la Dona, se'n va a fer la guerra contra la resta dels seus 
fills» (Ap 12,17). Per això, l'Esperit i l'Església preguen: «Veniu, Senyor Je- 972 
sús» (Ap 22, 17.20) perquè la seva Vinguda ens alliberarà del Maligne. 

2854. Quan demanem d'ésser alliberats del Maligne, preguem igualment 
per ser alliberats de tots els mals, presents, passats i futurs, dels quals és l'autor 
o l'instigador. En aquesta última petició, l'Església porta tota l'angoixa del món 
davant del Pare. Amb l'alliberament dels mals que aclaparen la humanitat, 

l. Cf. RP 16. 2. MR, pregària eucarística IV. 3. St. Ambròs, sacr. 5,30. 4. Cf. Ap 12,13-16. 



592 Quarta part 

implora el do preciós de la pau i la gràcia de l'espera perseverant del retorn 
2632 del Crist. Pregant així, anticipa en la humilitat de la fe la recapitulació de 

tothom i de tot en Aquell qui «té la clau de la Mort i de l'Hades» (Ap 1,18), «el 
Senyor de tot, el qui és, el qui era i el qui ve» (Ap 1,8)1: 

Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals; feu que hi hagi pau als nostres dies; i 
per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació: 

1041 mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Je
sucrist, el nostre Salvador2

. 

La doxologia Ïtnal 

2760 2855. La doxologia final «Perquè són vostres per sempre el Regne, el poder i 
la glòria» reprèn, per inclusió, les tres primeres peticions del Parenostre: la 
glorificació del seu nom, la vinguda del seu Regne i el poder de la seva volun- . 
tat salvífica. Però aquesta repetició es fa ací en forma d'adoració i d'acció de 
gràcies, com en la litúrgia celestial3. El príncep d'aquest món s'havia atribuït 
amb mentida aquests tres títols de reialesa, de poder i de glòria\ el Crist, el 
Senyor, els restitueix al seu Pare i nostre Pare, fins que li lliuri el Regne quan 
el misteri de la salvació serà definitivament consumat i Déu serà tot en tots5. 

1061-1065 2856. «Després, acabada la pregària, dius: Amén, afirmant amb aquest Amén, 
que significa "Que així sigui"6, allò que conté la pregària que Déu ens ha 
ensenyat» 7. 

EN RESUM 

2857. En el Parenostre) les tres primeres peticions tenen per objecte la Glòria 
del Pare: la santificació del nom) la vinguda del Regne i el compli
ment de la voluntat divina. Les altres quatre li presenten els nostres 
desigs: aquestes peticions es refereixen a la nostra vida a fi d'alimen
tar-la o guarir-la del pecat i es relacionen amb el nostre combat per la 
victòria del Bé sobre el Mal. 

2858. Quan demanem: «Sigui santificat el vostre nom» entrem en el designi 
de Déu, la santificació del seu nom -revelat a Moisès i després en 
Jesús- per nosaltres i en nosaltres) igual que en tota nació i en cada 
home. 

2859. Amb la segona petició, l'Església té principalment davant els ulls el 
retorn del Crist i la vinguda final del Regne de Déu. També prega pel 
creixement del Regne de Déu en !'«avui» de les nostres vides. 

l. Cf. Ap 1,4. 2. MR, Embolisme. 3. Cf. Ap 1,6; 4,11; 5,13. 4. Cf. Lc 4,5-6. 5. Cf. lCo 15,24-
28. 6. Cf. Lc 1,38. 7. St. Ciril de Jerusalem, catech. myst. 5, 18. 
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2860. En la tercera petició demanem al Pare que uneixi la nostra voluntat a 
la del seu Fill per complir el seu designi de salvació en la vida del 
món. 

2861. En la quarta petició, dient «Doneu-nos», expressem, en comunió amb 
els nostres germans, la nostra confiança filial en el nostre Pare del cel. 
«El nostre pa» designa l'aliment terrenal necessari per a la subsistèn
cia de tots nosaltres i significa també el Pa de Vida: Paraula de Déu i 
Cos del Crist. És rebut en l' «Avui» de Déu com l'aliment indispensable, 
(sobre-)essencial, del festí del Regne que l'Eucaristia anticipa. 

2862. La cinquena petició implora per a les nostres ofenses la misericòrdia 
de Déu, misericòrdia que només pot entrar en el nostre cor si hem 
sabut perdonar els nostres enemics, amb l'exemple i l'ajuda del Crist. 

2863. Quan diem «No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació » de
manem a Déu que no ens penneti de prendre el camí que condueix al 
pecat. Aquesta petició implora l'Esperit de discerniment i de força; so
l·licita la gràcia de la vigilància i la perseverança final. 

2864. En l'última petició, «Ans deslliureu-nos de qualsevol Mal», el cristià 
prega Déu amb l'Església que manifesti la victòria, Ja obtinguda pel 
Crist, sobre el «príncep d'aquest món», sobre Satanàs, l'àngel que s'o
posa personalment a Déu i al seu designi de salvació. 

2865. Amb !'«Amén» jïnal expressem el nostre «Fiat» en relació a les set 
peticions: «Que així sigui ... ». 




