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EN LA PLENITUD DELS TEMPS (2598-2619) 

 El drama de la pregària ens és revelat plenament en Jesús. 

 Ens acostem a Jesús com a l’esbarzer ardent. 

 

Jesús prega 

 Jesús ha après a pregar segons el seu cor d’home. 

o Aprèn de Maria i de Josep les fórmules de pregària. 

o A la Sinagoga i al Temple aprèn les paraules i els ritmes de la pregària del 

seu poble. 

o La font i la novetat de la pregària de Jesús: la pregària filial, viscuda en la 

seva humanitat. 

 Sant Lluc destaca que Jesús prega mogut per l’Esperit Sant, i el sentit de la 

pregària: abans dels moments decisius en el ministeri de Crist. 

o abans del Baptisme i de la Transfiguració 

o abans d’escollir els deixebles 

o abans de la confessió de Pere, etc. 

o per fer sintonitzar la voluntat humana amb la divina. 

o abans d’ensenyar el Parenostre. És contemplant i escoltant el Fill com els fills 

aprenen a pregar al Pare. 

 En solitud. En secret, porta els homes en la seva pregària. 

 Tota la pregària de Crist és una adhesió amorosa a la voluntat del Pare. 

 Els evangelistes recorden dues pregàries més explícites de Jesús. 

o T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills 

tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-

ho.(Mt 11,25-27). Jesús confessa el Pare, el reconeix i el beneeix perquè ha 

amagat els misteris del Regne als qui es creuen doctes, i revelat als humils. 

“Sí, Pare”: recorda el fiat de Maria. 

o Pare, et dono gràcies perquè m'has escoltat. Ja sé que sempre m'escoltes, 

però ho dic per la gent que m'envolta, perquè creguin que tu m'has enviat. 

(Jn 11,41-42). Abans de la resurrecció de Llàtzer. Jesús demana 

constantment. Hem de donar gràcies abans que el do ens sigui donat. El 

Donant és més gran que el do donat. Jesús s’adhereix a Aquell qui dóna i es 

dona en els seus dons. 

 A la Creu, pregar i donar-se és una sola cosa. 

o Pare meu, perdoneu-los, no saben el què fan. 

o Avui seràs amb mi al Paradís. 

o Dona, aquí tens el teu fill... Aquí tens la teva mare. 

o Tinc set! 

o Déu meu, perquè m’heu abandonat. 



o Tot s’ha consumat. 

o Pare, a les vostres mans encomano el meu esperit. 

o Fa un gran crit, i expirà. 

 A la Creu, Jesús compleix i consuma el drama de la pregària en l’economia de la 

creació i de la salvació. 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. 

 

Jesús ensenya a pregar 

 Quan Jesús prega, ja ens ensenya a pregar. Jesús és el camí. 

 Conversió del cor. Sermó de la Muntanya: 

o reconciliació amb el germà abans de presentar l’ofrena 

o amor als enemics i pregària pels perseguidors 

o pregar el Pare en secret 

o no repetir múltiples paraules 

o perdonar des del fons del cor, puresa de cor, recerca del Regne... 

 El cor, decidit a convertir-se, aprèn a pregar en la fe: adhesió filial a Déu. 

 Audàcia filial: donar gràcies abans de rebre’n els dons.  

o La força de la pregària: tot és possible pel qui creu. 

o La debilitat de la pregària: la manca de fe. 

 La pregària de la fe consisteix en cooperar amb el designi diví. No dir només 

“Senyor, Senyor”, sinó complir la voluntat del Pare. 

 Vigilància. La pregària és un combat, per no caure en la temptació. 

 Novetat de Jesús: ara es pot pregar “en el seu Nom”. La fe en Jesús ens introdueix 

en el coneixement del Pare. La certesa de ser escoltats es basa en la pregària de 

Jesús. 

 

Jesús escolta la pregària 

 Jesús escolta la pregària dels qui s’acosten a ell durant el seu ministeri, i a través 

dels signes anticipa el poder de la seva mort i resurrecció. 

 Les tres dimensions de la pregària de Jesús (Sant Agustí) 

o prega per nosaltres com a sacerdot nostre 

o prega en nosaltres com a cap nostre 

o és pregat per nosaltres com a Déu nostre. 

 Reconeguem en Ell les nostres veus. 

 Reconeguem la seva veu en nosaltres. 

 

 

 


