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Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim dla ich dobra.
(Rz 8,28)

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy
rzekł Bóg: "Proś o to, co mam ci dać". A Salomon odrzekł: "O Panie,
Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida,
mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia.
Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu
mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego
mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do
sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła
sądzić ten lud Twój tak liczny?"
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu
powiedział: "Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o
długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich
nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania
spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce
mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i
po tobie nie będzie".

Bracia i siostry, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani
według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał,
tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna,
aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których
przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.
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Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: "Królestwo
niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go
pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł,
sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest
królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.
Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał
wszystko, co miał, i kupił ją".

Dzisiejsza Dobra Nowina wskazuje na dwa zasadnicze doświadczenia
człowieka: ciągłe poszukiwanie tego, co ma wartość i sens oraz radość
tryskającą z szczęśliwego, wartościowego i sensownego życia.
Chrześcijanie wiedzą, w oparciu o wiarę i doświadczenie, że celem ich
poszukiwania i radości jest Bóg. Człowiek, który odnalazł Boga, który
doświadczył prawdziwego z Nim spotkania, jest jakby przemieniony
radością i wdzięcznością. Ludzie postrzegają go jako głupca, gdy
pozostawia pozornie ważne, ale nieprawdziwe wartości na rzecz
wartości trwałych. W rzeczywistości jest on mędrcem – człowiekiem
traktującym siebie jako godne miłości stworzenie Boga i ufającym Jego
dobrym planom. Życie według tej zasady czyni wiele bogactw
zbędnymi, a to, co zewnętrznie wygląda jako ofiara z wolności, jest w
rzeczywistości niczym innym, jak samą wolnością, która umożliwia
dobrowolne związanie się z Jezusem. W Nim bowiem odnajdujemy
dopiero jedność wielu skarbów i mądrości.
Bogactwo mądrości nie zależy od wieku lub zdolności, lecz od ciągłego
szukania i postawy otwarcia na Boga. Ono jest również darem dla
proszącego z uważnym sercem (por. pierwsze czytanie). Z mądrości
wyrasta prawdziwa radość ze skarbu, który został nam powierzony.
Często zarzuca się chrześcijanom smutek i zamknięcie, gdyż niewiele
zawierają w sobie bogactwa Boga. Dlatego prosimy, razem z królem
Salomonem, aby Bóg dał nam serce słuchające oraz byśmy usłyszeli
Jego odpowiedź: "Daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego
tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie." (1 Krl 3,12)
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