
 

2023. március 2., csütörtök – Mt 7,7-12 

Az állhatatos ima és az Aranyszabály. Az evangélium gyakran idézett részei, fejből, kapásból tudjuk… és 
mégis! Mi valósul meg belőle a hívő emberek, szűkebben: a közösség, még szűkebben: a kis közösségünk 
életében, s ennél is szűkebben: a saját életemben? Hiszen az apró építőkövekből épül fel minden nagy 
épület is, majd a város, az Ország. 

Kérni veszélyes 

Kezdjük mindjárt az elején. Egyszerűnek tűnik: „Mert aki kér, az kap”…, de vajon 

 azt fogom-e kapni, amit kérek? (és jó-e az nekem, ha megkapom, azaz:) 
 harmonizál-e a kérésem a jézusi renddel, a szeretet rendjével? 
 ha választ keresek és kapok, vajon tetszik-e az a válasz? 
 amikor ajtót nyitnak, le tudok-e adni a fejemben levő elképzelésekből, és képes vagyok-e meglátni 

azt, ami az ajtón belül van? 

Az is megeshet, amit Henri Viscanti írt ismert versében: 
 „Semmit sem kaptam, amit akartam. 
 Megkaptam mindent, amire szükségem volt.” 

Kérni nehéz 

Kérni általában nehéz. Miért? Lényegében ugyanazért, amiért embertársainktól is nehezen kérünk: 

 nem akarunk a terhére lenni, 
 nem akarunk sebezhetőnek tűnni, 
 feltételezzük, hogy nem tud, vagy nem akar majd segíteni nekünk. 

Mennyit hallottam (gyerekként, és milyen kellemetlen érzéssel) a szófordulatot, hogy „Saját jól felfogott 
érdekedben gondold végig!” És hogy itt van-e az ideje ennek a kérésnek? Sorolhatnám. Nehéz végigjárni 
ezeket a lépcsőket, és letérdelni a tetején… Csak akkor könnyű kérni, ha biztonságban érezzük magunkat. A 
„hittel kérje, semmit sem kételkedve” (Jakab-levél) kitétel ilyenkor igaz a kérő lelkiállapotára. De mi gyakran 
nem vagyunk ilyen állapotban, és nem akarjuk magunkat kiszolgáltatni. Vagy büszkék vagyunk, vagy 
kockáztatni nem akarunk stb.… 

Úgy látszik, kérni, keresni, zörgetni könnyebb mások érdekében. 

Kérni szükséges 

„Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!” (Zsolt 62,9) 
Kérni a bizalom erejének jele. Elismerése annak, hogy szükségem van segítségre, és nem leszek ettől 
kevesebb, vagy bizonytalanabb. A kérés az emelkedés lehetősége. 
Kérjetek… és éljetek azzal, amit kaptok. Keressetek… amit találtok, váljon hasznára a világnak. Zörgessetek… 
és ajtó nyílik a saját belső erőitekre is. 

Miért jó kérni, avagy mi helyett? 

 ahelyett, hogy észt osztanék (kinek mit kellene másképp, jobban csinálnia) 
 méltatlankodás és sértődés helyett (?) 
 mások döntéseinek, tetteinek hibáztatása helyett 
 a körülmények okolása helyett 
 és annak jeleként, hogy bízom a Nagy Rendezőben, aki végső soron az én „epizódszerepemet” a 

megfelelő távlatból nézi és a megfelelő összefüggésbe helyezi. 

Mt 7,12. Ez a két rövid mondat a helyére rak minden kuszaságot, mint Rubik-kockát a kirakás utolsó 
mozdulata. Minden világos, színek, formák a helyükön, ezt mindenki érti, nem szorul magyarázatra. „Csak” 
tettekre. 

„Egy napon, miután uralmunk alá hajtottuk a szelet, a hullámokat, az árapályt és a gravitációt, talán 
hasznosíthatnánk a szeretet energiáit is. Akkor a világtörténelem során másodszor, az ember újra felfedezi 
majd a tüzet.” (Pierre Teilhard de Chardin) 

Bognár Éva, Káposztási közösség 
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