Dijous I de Quaresma
Text de l'Evangeli ( Mt 7,7-12): En aquell temps, Jesús digué als seus
deixebles: «Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu;
truqueu, i Déu us obrirà; perquè el qui demana, rep; el qui cerca,
troba, i a qui truca, li obren. ¿Qui de vosaltres, si el seu fill li
demana pa, li donarà una pedra? O bé, si li demana peix, li donarà
una serp? Així, doncs, si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar
coses bones als vostres fills, molt més el vostre Pare del cel donarà
coses bones als qui les hi demanen. Feu als altres tot allò que voleu
que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i els Profetes».

«El qui demana, rep; el qui cerca, troba»
Mn. Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Espanya)

Avui, Jesús ens parla de la necessitat i el poder de l'oració. No podem entendre la
vida cristiana sense relació amb Déu, i en aquesta relació, la pregària ocupa un lloc
central. Mentre vivim en aquest món, els cristians ens trobem en un camí de
pelegrinatge, però la pregària ens atansa a Déu, ens obre les portes del seu amor
immens i ens anticipa ja les delícies del cel. Per això, la vida cristiana és una
contínua petició i recerca: «Demaneu i Déu us donarà; cerqueu i trobareu; truqueu i
Déu us obrirà» (Mt 7,7), ens diu Jesús.
Al mateix temps, l'oració va transformant el cor de pedra en un cor de carn: «Si
vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el
vostre Pare del cel donarà coses bones als qui les hi demanen» (Mt 7,11). El resum
millor que podem demanar a Déu es troba en el Parenostre: «Vingui a nosaltres el
vostre Regne, faci's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel» (cf. Mt
6,10). Per tant, no podem demanar en la pregària qualsevol cosa, sinó allò que sigui
realment un bé. Ningú no desitja un dany per a ell, per això, tampoc no ho podem
voler per als altres.
Hi ha qui es queixa que Déu no l'escolta, perquè no veu els resultats de manera
immediata o perquè pensa que Déu no l'estima. En casos així, no ens vindrà pas
malament recordar aquest consell de sant Jeroni: «És cert que Déu dóna a qui li ho

demana, que el qui cerca troba, i a qui truca li obren: es veu clarament que aquell
que no ha rebut, que no ha trobat, ni li han obert, és perquè no ha demanat bé, no
ha cercat bé, ni ha trucat bé a la porta». Demanem, doncs, en primer lloc a Déu que
faci el nostre cor bondadós com el de Jesucrist.

