Slovensko
17. navadna nedelja A
Vemo, da njim, ki ljubijo Boga,
vse pripomore k dobremu. (Rim 8,28)
Prvo berilo

1 Kralji 3,5.7-12

V Gibeónu se je Salomonu ponoËi v sanjah prikazal Gospod.
Bog je rekel: "Prôsi, kaj naj ti dam!" Salomon je rekel:
"Gospod, moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega
sluûabnika namesto mojega oËeta Davida. Jaz pa sem öe
deËek; ne vem ne kod ne kam. Tvoj sluûabnik je sredi tvojega
ljudstva, ki si ga izvôlil, ötevilnega ljudstva, ki ga zaradi
velikosti ni mogoËe izmeriti ne preöteti. Daj torej svojemu
sluûabniku posluöno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu
in razloËevati med dobrim in hudim! Kajti kdo bi sicer mogel
vladati temu tvojemu mogoËnemu ljudstvu?"
Gospodu je bilo vöeË, da je Salomon prosil za to. Bog mu je
rekel: "Ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega ûivljenja, ne
bogastva in ne smrti svojih sovraûnikov, ampak si prosil zase
razumnosti za pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji
besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, takó da ni
bilo tebi enakega pred tabo in ne bo vstal tebi enak za tabo."
Drugo berilo

Rimljanom 8,28-30

Bratje in sestre, vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore
k dobremu; namreË njim, ki so bili poklicani po njegovem
naËrtu. Kajti tiste, ki jih je ûe vnaprej poznal, je tudi vnaprej
doloËil, naj bodo upodobljeni po njegovem Sinu, da bi bil ta
prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej doloËil,
je tudi poklical; in tiste, ki jih je poklical, je tudi opraviËil; tiste
pa, ki jih je opraviËil, je tudi poveliËal.
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Evangelij

Matej 13,44-46

Tisti Ëas je rekel Jezus mnoûicam: "Nebeöko kraljestvo je podobno
zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo naöel in spet skril. Od
veselja nad njim je öel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto
njivo.
Nebeöko kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki iöËe lepe bisere. Ko
najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi."

V razmislek
V veliko pravljicah ima glavna oseba na razpolago tri ûelje. Pogosto pa mora tisti, ki izreka
ûelje uporabiti zadnjo za to, da popravi neumnost in kratkovidnost obeh predhodnih ûelja.
VeËinoma sta prvi dve ûelji uporabljeni za veËanje bogastva, ki povzroËi same teûave, kar pa
se lahko odpravi le s pomoËjo tretje ûelje.
V danaönjem prvem berilu daje Bog Salomonu na razpolago eno ûeljo, on pa ga prosi za
"posluöno srce". To proönjo je potrebno razumeti v smislu Stare zaveze zelo öiroko – srce je
osrËje osebe z vsemi miöljenji, hotenji in obËutenji. Ko mu Bog da "modro in razumno srce",
ga obdari s celotno usmeritvijo za vse ûivljenjske naloge. Kdor se nauËi in se vadi v posluöanju
Boga, postane moder in zna ravnati z modrimi.
Ali bi bili vendarle bolj modri kot mnoge pravljiËne osebe, ali bi posedovali Salomonovo
modrost, kot nam je predstavljena v tem odlomku iz Prve knjige kraljev? Kaj bi si zaûeleli?
Morda zdravje, dolgo ûivljenje, denar, niË skrbi...?
Kakorkoli ûe imenujemo naöe ûelje, bi imele verjetno vse skupni imenovalec – ûeljo, da bi
imelo naöe ûivljenje veËni smisel in da bi bil ta smisel doumljiv z vsemi naöimi Ëuti in vsem
naöim bistvom. Vztrajno iöËemo zaklad in smisel ter polnimo ordinacije psihologov,
terapevtov in svetovalcev. Ves Ëas iöËemo smisel v naöem vsakdanjem ûivljenju, tako kot so v
Jezusovem Ëasu iskalci zakladov preiskali vsako ped zemlje in vsako hiöo, da bi naöli skriti
zaklad. Velik del gospodarstva ûivi od Ëloveökih iskanj, ki bi lahko dale ûivljenju dolgotrajni
smisel...
In potem obstajajo trenutki v ûivljenju, ki lahko temeljito spremenijo vse. To so lahko sreËanja
z ljudmi, doûivetja, ideje in izkuönje, ko nam nenadoma postane jasno: "Ja, to je to! ToËno
to!" Morda je tako ko Ëlovek najde zaklad v zemlji ali pa dragocene bisere in reËe – to je to!
»e se ponudi priloûnost za sreËo, bo jasnoviden, jasnoËuten, moder in razumen Ëlovek z
veseljem in odloËnostjo izkoristil to priloûnost, pa naj stane kolikor hoËe. "Od veselja..." – to
so bistvene besede v evangeliju. »e Ëloveka zajeme veliko, neizmerljivo veselje, se dotakne
njegove notranjosti in ga v celoti prevzame. Za zaklad bo dal vse, kar ima in kar lahko da.
Nobena nagrada se potem ne zdi previsoka. Kot zunanjim opazovalcem se nam morda zdi, da
je res "zmeöan", t.j. da je vsa njegova dosedanja merila pomeöal med sabo. Veselje, ki ga
Ëlovek doûivi s pridobljenim zakladom odtehta vse, kar je zanj ûrtvoval.
Odpovedati se vsemu zaradi zaklada zagotovo ni lahka in preprosta odloËitev. Odpoved je
vedno boleËa, vendar nujno potrebna, Ëe nekdo z vsem svojim bitjem ûeli priti do edinega
resniËnega temelja ûivljenja. Ampak to ni nujno povezano s samim ûrtvovanjem,
odpovedovanjem in omejevanjem, ravno nasprotno – Ëe obstaja pogum za taköen korak,
lahko srce postane tako öiroko, lahko in svobodno, da lahko odvrûe vse, kar bi ga lahko dlje
Ëasa teûilo. Taköno izkuönjo lahko doûivi le tisti, ki je pripravljen tvegati in je pripravljen
prevzeti riziko odpovedovanja...
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Nadalje je nebeöko kraljestvo podobno mreûi, ki jo vrûejo v morje in
zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obreûje, sedejo in
odberejo dobre v posodo, slabe pa poméËejo proË. Tako bo ob koncu
sveta: priöli bodo angeli in loËili hudobne od praviËnih. Pahnili jih bodo v
ognjeno peË. Tam bo jok in ökripanje z zobmi.
Ste doumeli vse to?" Rekli so mu: "Smo." Tedaj jim je dejal: "Zato je vsak
pismouk, ki je postal uËenec nebeökega kraljestva, podoben hiönemu
gospodarju, ki prinaöa iz svojega zaklada novo in staro."
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