
Senyor, ensenya’ns...
A trobar-te, a parlar amb tu, a estimar, a perdonar, a
ser solidaris, a fer el bé a tothom, la veritable felicitat, i
ensenya’ns a pregar.
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 Per començar, mirarem pel diccionari per comprovar el que la societat pensa del que és pregar:
‘Demanar a Déu, a un sant, la concessió d’una gràcia.’
I també:
‘Dir una oració.’ 

Institut d’estudis catalans

No és incorrecte, però pregar és molt més que aquestes 
paraules...



 “Senyor, ensenya'ns a pregar” (Lc 11, 1), li demanaven els deixebles
a Jesús. Ens convé aprendre a pregar, “ningú neix ensenyat”, diuen.
Doncs convé entrenar-nos per a pregar. I com ho fem? És ben senzill:
pregant, parlant amb Déu.



 Déu és qui et coneix millor, i per això li has d’obrir el cor i dialogar amb Ell, i
deixar que l’Esperit Sant parli amb tu per a adquirir saviesa. No obstant, cadascú
ha de trobar Déu pel seu compte i estimar-lo pel seu compte.



 Pregar no és una tasca que fem cada matí i cada nit. Pregar
t’ajuda, es bo, és un do.
No malgastis aquesta oportunitat. És una invitació que Déu et fa per
estar amb tu gratuïtament, lliurement, amb la màxima bondat.



 És una connexió entre tu a la Terra i Déu al Cel.
És intimitat amb Déu.



 Pregar és un senyal de vida, quan
pregues ets humà i et sents un ésser viu.



 Per això pregar serveix per a compartir el que sents.



 Perquè no és el mateix parlar de Déu que parlar amb Déu, no és el
mateix parlar de pregar que pregar, no és el mateix parlar d’estimar
que estimar. En aquest camí anem agafats de la Seva mà, anem units.



 La pregària crea una mena de fraternitat
universal entre tots els cristians que, com 
ja he dit abans, ens uneix amb Déu, el 
nostre Pare.



 Jesús ens va parlar de la pregària amb la seva pròpia vida, tot Ell, que
és la Vida, va ser pregària.
L'oració no ens allunya mai de la realitat, no és al marge de la nostra vida
sinó que ens ajuda a viure-la amb sentit i plenitud, amb el to diví i humà
de l’Evangeli.



 Estàs cansat? Reposa en Ell... “veniu a mi tots 
els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré 
reposar” (Mt 11,28).



 No tens ganes? Deixa la mandra de costat!, 
“si sabessis el do de Déu!” (Jn 4,10).



 No tens temps? Ell és Eternitat i té temps per a tu.



 Penses que no t’escoltarà? Prova a escoltar-li tu, pot ser et manca 
una mica de fe i constància, prova hi a demanar-se-la!



 No saps que dir-li? No et preocupis, saps que no fan falta moltes 
paraules, deixa que parli el teu cor... tot tu pots ser adoració. Digues-li: 
Senyor, ensenya’m a pregar. Invoca l’Esperit Sant. Ell omplirà el teu 
silenci, Ell intercedeix per tu, amb tu, en tu. 



 Ja estàs apunt? Busca un lloc 
tranquil, resta en silenci per uns 

instants..., respira, escolta el 
teu interior, Déu hi és present... 

dóna gràcies... prova a fer-ne 
una pregària espontània:

això ja és pregar.


