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PREGAR, ORAR, RESAR... CARTA ALS REIS D’ORIENT? 

 
Aquests dies de Nadal hem vist com les criatures expressen les seves 

il·lusions esperant que el Pare Noel o el Reis d’Orient les satisfacin. Les cartes 
als Reis estan plenes d’il·lusions, i moltes vegades il·lusions impossibles d’asso-
lir ni pels pares ni per personatges celestials. Però, ells ho demanen per si de 
cas! 

Això m’ha fet pensar en les meves  i les nostres pregàries a Déu. 
Què vol dir això de demanar a Déu per les nostres necessitats i les nos-

tres il·lusions? 
 
En el nostre context religiós -i em refereixo a l’ampli i divers món pro-

testant del nostre país- els catòlics «resen» i els evangèlics «oren». Des de ja fa 
força anys, en l’àmbit ecumènic, tant protestant com catòlic s’acostuma a par-
lar més de «pregar» que no pas d’«orar» o de «resar». Tot i que en el món 
protestant conservador només es parla d’orar i en el món catòlic conservador 
només es parla de resar. 

Des del punt de vista lingüís4c les diferències només són ma4sos d’un 
mateix fet. Pregar i orar són considerats sinònims. El DIEC ho defineix com 
«l’acció de fer un prec, una súplica a Déu o, en el catolicisme, també als sants». 
En un segon significat es defineix com una «elevació de la ment a Déu per exal-
çar-lo, demanar-li perdó, demanar-li mercès o regraciar-lo». El fet de resar pot 
tenir un ma9s, una connotació de penitència; i en el text bíblic, en les diferents 
versions, no hi apareix aquest terme ni en castellà ni en català. 

Avui en dia però, en el medi interreligiós s’han introduït altres concep-
tes provinents d’altres religions com el «mantra» en l’hinduisme i el ioga, el 
«salah» en les oracions de la religió islàmica, les introspeccions, les invocaci-
ons, el procés cogni4u, etc. 

Si volguéssim definir la pregària en aquest món interreligiós hauríem de 
dir que la pregària o l'oració és la comunicació entre els creients amb una deï-
tat o un esperit; és a dir, amb Déu, els sants, o els déus d'un panteó, amb la 
intenció d'oferir lloança, fer una pe4ció, confessar els pecats, o simplement 
per expressar els pensaments i les emocions. Adopta diferents formes segons 
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la religió de què es trac4. Acostuma a basar-se en la recitació de determinades 
paraules o fórmules, acompanyades o no de rituals específics. Moltes religions 
permeten també la pregària lliure, el diàleg espontani. També es pot manifestar 
per mitjà d'un càn4c o himne. Un exemple de pregària fixada del cris4anisme 
seria el Parenostre. La pregària per a moltes confessions té un caràcter sagrat, 
que transforma la persona per la seva sola pràc4ca. 

En el nostre món protestant quan parlem d’oració o pregària ens referim 
sobretot a la pregària lliure, és a dir, allunyada d’un ritual après i fixat. Això no 
vol dir que el Parenostre no segueixi tenint una vigència rellevant en la nostra 
manera d’acostar-nos a Déu i en la nostra litúrgia. 

Després de reflexionar sobre les qües4ons semàn4ques referides a l’ora-
ció o la pregària, hauríem d’aturar-nos a pensar en la manera com preguem, 
nosaltres. 

Segurament, avui més que mai, segueix sent vigent el text de Lluc 11,1 on 
el deixeble li demana a Jesús: «Senyor, ensenya'ns a pregar». Tant Lluc 11 com  
Mateu 6 ens aporten la pregària que Jesús ensenyà als seus deixebles, i que co-
neixem com el «Parenostre». 

 
Una vegada, Jesús pregava en un cert indret. Quan hagué 

acabat, un dels deixebles li digué: «Senyor, ensenya'ns a pregar, 

tal com Joan en va ensenyar als seus deixebles.»  Ell els digué: 

«Quan pregueu, digueu:  

Pare,  

san$fica el teu nom,  

fes que vingui el teu Regne.   

Dona’ns cada dia el pa que necessitem;   

perdona els nostres pecats, que nosaltres també perdonem 

tots els qui ens han ofès,  

i no perme$s que caiguem en la temptació.» (Lc 11,2-4) 

 
La gran novetat d’aquesta pregària, davant de les moltes pregàries que 

tenien els jueus de l’època, és que malgrat les dues realitats diferenciades -la de 
Déu sant i la de l’ésser humà- Jesús ens invita a parlar amb Déu com a Pare. Som 
invitats, sense perdre de vista la nostra condició, a d’adreçar-nos-hi filialment i a 
demanar-li tot el que creiem que necessitem: el pa, la salut, la llibertat... com 
quan els fills exposen les seves il·lusions sense saber-ne l’abast.  

I demanar-li perdó per les nostres infidelitats i mancances, i protecció en 
uns temps que no sabem on ens portaran les nostres decisions i posicionaments. 
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FAMÍLIA CRISTIANA 

• Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de salut 
no poden venir, i a les persones que en tenen cura.  

Que el Senyor els acompanyi amb l’escalf de la comunitat!!! 

• Molts records i bons desitjos per al nou any de la Carolina Gómez de Mèxic i 
de la  Isabel Guzmán des de Chicago. 

 
CISTELLA SOLIDÀRIA 

Al "Chiringuito" segueixen necessitant llet. Aquesta setmana han vingut a bus-
car formatge i margarina, però ja sabeu, productes de neteja i de higiene perso-
nal sempre els hi va bé i llaunes de tonyina i/o de sardines... També qualsevol 
cosa per la seva bo4gueta. Així ho venen a preus simbòlics i recullen per pagar 
lloguers i factures. 

Donem gràcies a Déu per poder estar a l'aguait de les seves necessitats i com-
par4r el que tenim. 
 
AGENDA 

♦ El proper dissabte 18 de gener ens hem adherit, amb altres comunitats i orga-
nitzacions de Barcelona, a una Vetlla de Pregària davant el CIE de Barcelona 
(Carrer E Zona Franca 40) organitzada per Migra Studium, on es demana el 
seu tancament i l’aturada d’hos4litats vers els migrants. Totes i tots esteu 
convidats a fer-vos presents. 

♦ Del 18 al 25 de gener celebrarem la Setmana de Pregària per la unitat dels 
cris4ans, aquest any sota el lema «Ens tractaren amb una humanitat poc cor-
rent» (Fets 28, 2). Par4ciparem en diferents trobades:  

♦ El dissabte 18 a la inauguració a la Catedral de Barcelona. 

♦ El dijous 23 organitzarem, juntament amb la Parròquia del Carme, la 
trobada de les esglésies del Raval.  

♦ El divendres 24 estarem presents a la celebració de la catedral de Sant 
Feliu. 

♦ El dissabte 25 celebrarem a Tallers la trobada organitzada per la EEC. 

♦ Subscripció Protestantes. Ja podeu renovar les vostres subscripcions a la revis-
ta de la IEE. Com l’any passat el cost és de 16,50 € per tres números/any. Po-
deu fer una transferència bancari al número de compte: IBAN ES36 2100 3082 
9222 0025 4020. 

 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


