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Instrucció de Jesús sobre l’oració 

 
Per anar-hi entrant... 

«A vegades, el buit interior de la pròpia inconsistència em condueix a estar simplement 
respirant en presència de Déu (...). Inspiro amb la paraula "Jesús" i expiro amb el nom 
de les persones amb les quals vull estar present en Déu» (Cristina Kaufmann) 

 
Pregària inicial 

Senyor, ensenya’m a pregar; ensenya’m aquella actitud apropiada que sóc incapaç 
d’assolir tot sol, perquè sempre tendeixo a tornar a l’oració egoista, en la que no faig 
sinó contemplar-me al mirall. 
Senyor, que aprengui com Maria de Betània a acollir la teva presencia asseguda als teus 
peus; no fer res més, sinó esperar i alegrar-me d’estar present davant teu. Tu que ets el 
sempre present en la meva vida. 
Senyor, que sàpiga callar, mirar i escoltar amb un amor ple de desig, i preguntar-me 
com em deixaré trobar per tu. 
 
 

Primera part 
El Parenostre  

 
Lectura atenta de Lc 11,1-4 
Jesús fent pregària 

− Imagina que et trobes amb els altres deixebles en el lloc  on Jesús pregava.  
− Contempla el rostre de Jesús quan està davant el Pare. 
− Pregunta-li: què fas, Senyor, pregant aquestes estones tan llargues?  
− Preguntant-te: Sóc capaç d’allunyar-me de la gent, dels problemes, dels treballs 

pendents, de les necessitats urgents quan em disposo a orar? 
Parenostre 

− Dedica un temps llarg a meditar el Parenostre paraula per paraula.  
− Quin significat veus en aquestes paraules?  
− Com acostumo a resar ordinàriament el Parenostre? 

 



Senyor, 
sé prou bé 

que la teva Paraula em sobrepassa, 
sobretot la paraula parenostre: 

és una síntesi de l’Evangeli 
i recull les principals veritats de fe. 

Et demano, Senyor, que m’il·luminis, 
perquè sàpiga comprendre 

què vols comunicar-me 
en l’avui de la meva vida. (C. Martini) 

 
 

Segona part 
Ensenyança sobre l’oració 

 
Lectura atenta de Lc 11,5-13 
 
Meditació 

− Quina actitud de cor he de mantenir tant en l’acció com en l’oració? 
− En què consisteix la meva oració? Repercuteix en la meva vida? Com l’anima 

des de l’interior? Com l’orienta cap a Déu? 
− Considero l’oració com a do de l’Esperit: “L'Esperit ve a ajudar la nostra 

feblesa: nosaltres no sabem com hem de pregar, però el mateix Esperit 
intercedeix per nosaltres amb gemecs que no es poden expressar” (Rm 8,26)? 

 
Soren Kierkegaard: “La pregària està ben fonamentada, no quan Déu escolta el que li 
demanem, sinó quan aquell que prega continua orant  fins escoltar el que Déu vol. Qui 
veritablement ora només escolta”.  

 
Col·loqui 

− El centre de tot aquest exercici és la pregària de Crist, l’Esperit de Crist que 
“prega en nosaltres, amb nosaltres i per nosaltres” (St. Agustí). 

− Centra’t en el misteri i la persona de Jesús ressuscitat. L’essència de l’oració és 
centrar la teva atenció en Crist, per tal que la teva oració discorri cap a la 
pregària de Crist.  

− A poc a poc et vas adonant que és Ell qui posa l’atenció en tu.  
− D’ell reps la força, el dinamisme, l’acció per tornar a la vida. 


