I Czwartek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( Mt 7,7-12): Pro?cie, a b?dzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; ko?aczcie, a otworz? wam. Albowiem ka?dy, kto
prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a ko?acz?cemu otworz?. Gdy
którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu
kamie?? Albo gdy prosi o ryb?, czy poda mu w??a? Je?li wi?c wy,
cho? ?li jeste?cie, umiecie dawa? dobre dary swoim dzieciom, o ile?
bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym,
którzy Go prosz?. Wszystko wi?c, co by?cie chcieli, ?eby wam ludzie
czynili, i wy im czy?cie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

«Albowiem ka?dy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje»
Rev. D. Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus mówi nam o potrzebie i sile modlitwy. Nie da si? zrozumie? ?ycia
chrze?cija?skiego bez relacji z Bogiem, a w tej relacji modlitwa zajmuje centralne
miejsce. Podczas gdy ?yjemy na tym ?wiecie, my, chrze?cijanie pod??amy
pielgrzymim szlakiem, a modlitwa zbli?a nas do Boga, otwiera nam bramy Jego
ogromnej mi?o?ci i daje nam przedsmak niebia?skich rozkoszy. Dlatego te?
chrze?cija?skie ?ycie to ci?g?a pro?ba i poszukiwanie: «Pro?cie, a b?dzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworz? wam» (Mt 7,7), mówi nam Jezus.
Jednocze?nie, modlitwa przemienia sprawia, ?e nasze kamienne serce mi?knie:
«Je?li wi?c wy, cho? ?li jeste?cie, umiecie dawa? dobre dary swoim dzieciom, o ile?
bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go prosz?.»
(Mt 7,11). Najlepsze podsumowanie tego, o co mo?emy prosi? Boga znajduje si? w
modlitwie Ojcze Nasz: « Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spe?nia
si? na ziemi, tak jak i w niebie. » (cf. Mt 6,10). Podczas modlitwy zatem nie mo?emy
prosi? o byle co, ale o to, co jest naprawd? dobre. Nikt nie ?yczy sobie niczego
z?ego, dlatego nie mo?emy w modlitwie prosi? o nic z?ego dla innych.
Niektórzy narzekaj?, ?e Bóg ich nie wys?uchuje, bo nie widz? natychmiastowych
efektów albo s?dz?, ?e Bóg ich nie kocha. W takim przypadku, warto przywo?a?

pewn? rad? ?w. Hieronima: «Je?li ten, który prosi, otrzymuje, je?li szukaj?cy
znajduje, a ko?acz?cemu otworz?, wobec tego, komu nie dano, kto nie znalaz?, komu
nie otworzono, jasn? jest rzecz?, ?e w sposób niew?a?ciwy prosi?, szuka? i puka?"».
Pro?my wi?c w pierwszej kolejno?ci, ?eby Bóg uczyni? nasze serce dobrym na wzór
Jezusa Chrystusa.

