Kto z nás by nechcel byť múdrym? Múdrosť prináša správne rozhodnutia a s tým je
spojené získanie veľkej moci a majetku... Múdri ľudia sa stávajú kráľmi... Taká je svetská
predstava. Prvé čítanie dnešnej nedele však vyzdvihuje inú múdrosť a stavia ju dokonca nad
žezlá, tróny a bohatstvo. Hovorí, že tie sú v porovnaní s ňou nič a že zlato je vedľa nej
len ako trocha piesku... (Múd 7, 7-11) Jej svetlo nikdy nevyhasne a s ňou prichádza všetko
bohatstvo... Aj žalmista prosí Pána, aby nás obdaroval „múdrosťou srdca“. A múdrosť
srdca je – rátať naše dni a myslieť na podstatu - cieľ nášho žitia...
Prijímame Boha v Slove, ktoré je v živote veriaceho človeka živé a účinné
a snažíme sa rešpektovať Božie prikázania: Naše myšlienky a úmysly sú čisté, lebo sme
si vedomí, že Boh o všetkom vie, pred ním je všetko odkryté... Začnime ochotou: „Pane,
chcem žiť podľa Tvojej vôle...“, potom stačí milosť od Pána, ktorú dáva, komu chce,
ale iste dáva tým, ktorí prosia... Byť stále pri Bohu a v Ňom... A cez Eucharistiu – aj On je
v nás... Nakoniec vo všetkých situáciách sa nechať viesť jeho Duchom... Vedieť sa zriecť,
obetovať, nezanedbávať dobro...
Mladík z Evanjelia bol celkom blízko svätosti, no keď Ježiš žiadal: „vzdať sa
majetku“, zarmútený odišiel, pretože bol veľmi bohatý... A Ježiš poznamenal: „Ako sa ťažko
vchádza do Božieho kráľovstva boháčovi...“ Mladík nepochopil, že potrebuje prázdne ruky,
srdce nezaťažené hmotou, aby mu Boh nadelil bohatstvo, ktoré moľ, ani hrdza nezničia
a ktoré zlodeji neukradnú, lebo má duchovnú podstatu...
Tí, ktorí sa zriekli kvôli Kristovi všetkého, vedia veľmi dobre, o čom Ježiš hovorí
v závere Evanjelia: „Kto pre mňa opustí dom, bratov, sestry, matku a otca, deti, polia,
dostane stonásobne viac už v tomto čase a v budúcom veku večný život...“ (Mk 10, 17-30).
Žiť v Božej milosti, mať čisté srdce prináša človeku radosť a šťastie už tu na zemi. Človek,
ktorý sa naučil rátať svoje dni - našiel múdrosť srdca. Toho nezlomí nijaká situácia,
ani ľudia. Jeho život je zakotvený v Bohu, v Ňom sa prebúdza, s Ním dýcha a v Ňom
spočinie. Pre neho nič nie je stratou, všetko, čo ho stretne na životnej ceste je „ziskom“,
lebo on to s pomocou Božej milosti premieňa na dobro... Henri Nouwen píše, že ak si
uvedomíme tajomnú prítomnosť, život Božieho Ducha v nás: „pocítime radosť, napriek
tomu, že sa ošetrovateľka sťažuje; zažijeme pokoj, zatiaľ čo sa svet pripravuje na vojnu
a nájdeme nádej dokonca aj vtedy, keď titulky novín budú zúfalé. Objavíme hlbokú lásku
dokonca i vtedy, keď vzduch okolo nás sa bude zdať preniknutý nenávisťou...“ (H. Nouwen:
Proměň můj nářek v tanec, Olomouc 2008, s. 58)
(pokračovanie na 3 s.)
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Žobrajúc´ kráčal som od dverí k dverám dedinskou cestou,
kde sa Tvoj zlatý voz, Pane, objavil v diaľke ako nádherný sen
a ja som uvažoval: „Kto môže byť tým Kráľom Kráľov?“
Moje nádeje vysoko stúpli a zdalo sa mi, že je koniec mojich zlých dní
a stál som – čakajúc na almužny, ktoré sa budú rozdávať bez prosenia
a na bohatstvo, ktoré bude rozhodené do prachu na všetky strany...
Voz zostal tam stáť, kde som stál...
Tvoj pohľad padol na mňa a s úsmevom si zostúpil...
Cítil som, že konečne nadišlo šťastie môjho života.
Potom si náhle natiahol svoju pravicu a povedal si: „Čo mi dáš ty?“
Ach, aký to bol kráľovský žart! Otvoriť dlaň – a žobrať u žobráka!
Bol som zmätený a stál som nerozhodne... Potom som zo svojho vaku
pomaly vybral najmenšie zrnko obilia a dal som ti ho.
No aké veľké bolo moje prekvapenie, keď som na sklonku dňa vysypal svoj vak
na zem a v úbohej hromádke som našiel maličké zrnko zlata...
Horko som zaplakal a želal som si,
aby som mal silu dať ti všetko, čo mám...
- jh-

