Slovensky

Vieme, že tým, čo milujú Boha,
všetko slúži na dobré. (Rim 8,28)

Pán sa v noci zjavil Šalamúnovi vo sne a povedal mu: "Žiadaj si, čo ti
mám dať!"
Šalamún povedal: "Pane Bože môj, ty si svojho služobníka ustanovil za
kráľa namiesto Dávida, môjho otca. Ale ja som veľmi mladý a neviem,
ako si počínať. A tvoj služobník je uprostred tvojho ľudu, ktorý si si
vyvolil, ľudu nespočetného, ktorého je toľko, že ho nemožno spočítať
ani odhadnúť. Daj teda svojmu služobníkovi srdce chápavé, aby vedel
spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Veď kto by ináč
mohol spravovať tento tvoj ľud, taký početný?"
Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal práve toto; Boh mu povedal:
"Pretože si si toto žiadal a neprosil si o dlhý vek ani o bohatstvo ani o
smrť svojich nepriateľov, ale žiadal si si múdrosť, aby si pochopil právo,
hľa, splním tvoju žiadosť: dám ti srdce múdre a chápavé, také, že tebe
podobného nebolo pred tebou a ani po tebe nebude."

Bratia a sestry, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré;
tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých on
predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna,
aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.
A tých, ktorých predurčil, aj povolal a povolaných aj ospravedlnil; a
tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Ježiš povedal zástupom: "Nebeské kráľovstvo je ako poklad ukrytý v poli.
Človek, čo ho nájde, skryje ho a od radosti nad ním ide, predá všetko, čo
má, a kúpi to pole.
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Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď
nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju."

V mnohých rozprávkach sa stretávame s tým, že hlavná postava môže vysloviť tri želania.
Často to však potom končí tak, že táto postava musí použiť posledné z týchto troch želaní
na to, aby dala opäť do poriadku svoju hlúposť a krátkozrakosť vyjadrenú v prvých dvoch
želaniach. Väčšinou sú prvé dve želania zamerané na rozmnoženie bohatstva, ktoré sa
potom stane pascou a tak pomocou tretieho želania musí byť opäť odstránené.
V dnešnom prvom čítaní má Šalamún vysloviť pred Bohom jedno želanie. Šalamún ho
prosí o "načúvajúce srdce". Túto prosbu možno chápať podľa Nového Zákona veľmi
rozsiahlo: srdce je stredom, centrom celého človeka s jeho myslením, vôľou a cítením.
Keď Boh dáva Šalamúnovi na jeho prosbu "múdre srdce s darom rozlišovania", tak mu tak
daruje úplne spoľahlivú orientáciu pre jeho životné úlohy. Ten, kto sa učí a cvičí v
počúvaní Boha, stane sa múdrym a schopným konať múdro.
Boli by sme však múdrejší od tých rozprávkových postáv, konali by sme tak múdro ako
Šalamún, tak ako nám to popisuje dnešný text z Prvej Knihy kráľov? Čo by sme si asi tak
želali my? Želali by sme si zdravie, dlhý život, peniaze, život bez starostí...?
Nech by sme naše želania hoc ako pomenovali, dali by sa pravdepodobne všetky
zredukovať na jedno základné želanie: želanie, aby náš život mal stále zmysel a aby sme
tento zmysel so všetkými našimi zmyslami, s celým naším bytím mohli aj vyjadriť. Sme
neustále nepokojní hľadači zmyslu, pokladu, zapĺňame tak ordinácie psychológov,
terapeutov a poradcov pre hodnotný život. Neustále sa pýtame v našom prostredí a v
našom každodennom živote na poklad-zmysel tak, ako to bolo kedysi aj za Ježišovho
života, kde "skúmači stien" a "vyhrabávači" hľadali na poli a v dome skryté poklady. Celé
hospodárske odvetvia žijú z tohto hľadania človeka po "zmysludarujúcich ponukách",
ktoré by mohli jeho život obrátiť natrvalo k tomu dobrému...
A potom, náhle, prichádzajú do života momenty, ktoré môžu všetko od základu zmeniť.
Môžu to byť stretnutia s ľuďmi, zážitky, nápady alebo skúsenosti, ktoré nás náhle úplne
preniknú: "Áno, to je to! Presne to!" Tak to môže vyzerať, keď človek nájde poklad na poli,
veľmi vzácnu perlu a potom povie: to je to! Keď sa ponúka šanca nájsť svoje šťastie, tak
potom prozreteľný, ostražitý, múdry človek a človek s darom rozlišovania využije s
radosťou a rozhodnosťou túto šancu, nech to stojí, čo to stojí. "Od radosti ..." – to sú
rozhodujúce slová v evanjeliu. Keď prenikne človeka veľká, všetku mieru presahujúca
radosť, tak potom zachváti celé jeho vnútro, úplne ho strhne. Urobí všetko, podstúpi
všetko kvôli tomuto nájdenému pokladu, vzdá sa všetkého, čoho je schopný. Žiadna cena
sa mu preto nezdá privysoká. Navonok sa zdá, že je naozaj "zbláznený", t.j. jeho
doterajšie hodnoty sú v chaose, sú "zbláznené". Radosť, ktorú človek prežije pri získaní
pokladu, však preváži všetko, čoho sa preň vzdal.
Vzdať sa všetkého pre poklad nie je určite ľahkým a pohodlným rozhodnutím. Opustenie
je vždy bolestivé, ale nevyhnutné pre toho, kto sa so všetkými putami svojho bytia sústredí
na jedine skutočný a nosný fundament života. To však neznamená bezpodmienečne len
neustálu obetu, vzdávanie sa a obmedzovanie. Naopak: pri odvahe urobiť takýto krok
môže sa stať srdce ešte väčším, ľahším a slobodnejším, že všetko odhodí, čo by ho mohlo
ešte dlhšie zaťažovať. Takúto skúsenosť môže urobiť avšak len ten, kto je pripravený
riskovať, kto je pripravený vziať na seba riziko zrieknutia sa.
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Pochopili ste to všetko?"
"Ano", odpovedali.
A on im povedal: "Preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského
kráľovstva, je ako hospodár, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré."
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