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SIGUI SANTIFICAT EL  VOSTRE NOM

Hi va haver una època en què pensava que això de 
«santifica el nom de Déu» significaria que un havia 
d'estar dient tot el dia coses boniques de Déu, frases 
piadoses, o cants de lloança ... Potser m'he fet més 
gran, o més pràctic, o comprenc una mica més el 
món. Ara quan m'aturo en aquesta frase 
immediatament em vénen a la ment polèmiques i 
frases malauradament freqüents en el nostre món, 
en el que hi ha gent que, amb l'argument de la 
llibertat d'expressió, diu veritables barbaritats sobre 
Déu (i de pas de la Verge, els sants i tot allò que els 
soni a religió).
Llavors m'adono que santificar un nom és quelcom 
molt més seriós que dir coses boniques, encara que 
certament també és una cosa que implica no dir 
barbaritats.
Primer, és aprendre a respectar tot el que aquest 
nom significa per a mi i per a altres. Respectar el 
que comparteixo, però també el que no. Respectar el 
nom de Déu és respectar a les persones per a qui 
aquest nom és important (si fos el cas que jo no 
cregués). I és també -si jo sóc creient- prendre 
seriosament aquest nom. Prendre seriosament és no 
utilitzar-lo per a qualsevol cosa. És no confondre la 
voluntat de Déu amb coses que no deixen de ser 
tradició, cultura o costum. És descalçar-me davant 
el terreny sagrat que és la seva paraula, i escoltar-
la. És aprendre a descobrir els mil significats 
d'aquest nom. Perquè «el teu nom» és Déu, i és Pare, 
i Mare, i Terrisser, i Creador, Mestre, Jutge, Amic, 
Jesús, Esperit, Saviesa ... innombrables noms 
carregats de significat, matisos i profunditat. I en 
prendre seriosament aquests noms, llavors prenc 
seriosament les conseqüències per a mi, que em 
prenc també com a Fill, Germà, Fang, Criatura, 
Deixeble, Lliure, Amic, etc.
Santificar el seu nom és ser conscient que en dir 
«Déu», estic parlant de Déu, del món, i de la meva 
pròpia vida. De la nostra veritat més profunda.
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PREGUEM AMB L’EVANGELI

Com el rei Salomó, et demanem
que ens concedeixis la saviesa
per saber escoltar els altres, 

el discerniment per destriar el bé 
del mal, la prudència per gestionar 

els nostres recursos,
la sagacitat per trobar i reconèixer
el tresor amagat, la perla preciosa.  

Ajuda'ns a no caure en la temptació 
del miratge de les riqueses, 

que ens fa acumular objectes
aparentment valuosos; 

del frau de les victòries passatgeres; 
de la mentida de l'adulació. 

Volem apreciar els teus manaments 
més que l'or i més que tot. 

Volem apartar-nos de les dreceres 
enganyoses i conèixer la saviesa 

amagada de l'Evangeli;
descobrir com ens estimes 
i com vols que compartim 

aquest amor amb el nostre pròxim. 
Volem ser imatges vives del teu Fill, 
que ho va donar absolutament tot, 

perquè és l'autèntica Saviesa 
que sap què val la pena de debò. 

Concedeix-nos la força de seguir-lo 
i la perseverança per no abandonar 

mai aquest camí.
(«La missa de cada dia», juliol. 2020)




