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Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli.
Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú
perlu,
ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“ (Mt 13, 44-46)

Je niečo, čo by si chcel zo všetkého najviac? Tak veľmi, že by si bol ochotný stratiť strašne veľa
času, veľa síl a všetkého toho najlepšieho, len aby si to dosiahol? Budeš si môcť na konci
všetkého potom povedať: „Stálo to za to!“ ?

Športovci obetujú najlepšie roky svojho života, aby dosiahli úspech – rekord, hudobníci, básnici,
umelci najrôznejšieho druhu zasvätia skoro celý svoj život umeniu, biznismeni dnes obetujú
všetko, len aby dosiahli úspech v podnikaní, aby sa im peniaze len tak sypali – každý má nejaký
ten svoj cieľ, túžbu, ktorú nosí v srdci, ktorej podriaďuje všetko ostatné vo svojom živote. Ak
niekto z nich zacíti v niektorej situácii možnosť dosiahnuť svoj cieľ, urobí všetko pre to, aby túto
situáciu využil. A aká je tá tvoja túžba, pre ktorú by si bol schopný obetovať všetko?

Iba na konci svojho života človek akosi lepšie vidí, či to, čo si vybral a pre čo žil, naozaj stálo za
to, alebo nie. Ak nie, potom sa v srdci rozhostí obrovská ľútosť, že človek prežil svoj život akosi
naprázdno, nadarmo, že to nestálo za to. Umierajúci ževraj najviac ľutujú, že nedali dostatočne
veľa lásky svojim blízkym, že príliš veľa pracovali, aby dosiahli nejaký úspech v práci, no ani
jeden úspech by sa nevyrovnal milujúcim deťom a vnúčatám teraz na konci života. Akú
vzácnosť cennosť si vyberieš pre svoj život ty? Pre čo sa rozhodneš žiť a obetovať tomu celý
život?
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Ježiš dnes hovorí o Nebeskom kráľovstve ako o najvyššej hodnote a cennosti, kvôli ktorej sa
podľa neho oplatí predať všetko čo máš a tak to získať. Čo je ale Nebeské alebo Božie
kráľovstvo? Je to všetko, čím kraľuje Boh. Nie je to miesto, nie je to územie. Je to rôznorodosť
Jeho moci, ktorou kraľuje nad všetkým. Kdekoľvek kraľuje Boh touto mocou a je tam
podriadené všetko jeho rozhodnutiam, jeho vôli, jeho túžbam a predstavám, tam sa aj
rozprestiera Jeho kráľovstvo. Inými slovami, ako o tom píše sv. Pavol v liste Rimanom: „Božie
kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14,17) A môžeme dodať
láska, múdrosť, milosrdenstvo, odvaha, trpezlivosť... atď. Proste všetko, čo vychádza z pravej
lásky. Prečo? Pretože Boh je Láska – nekonečná a dokonalá. V ňom ako v prameni pramení
všetko dobro, ktoré sa v Duchu Svätom vylieva na tých, ktorí chcú. Ok. A čo teraz?

Nuž nič iné iba ho hľadať ako kupec, ktorý hľadá vzácne perly. Hľadať príležitosti, situácie,
možnosti, ako nájsť a viac v sebe rozhojniť pokoj, radosť, milosrdenstvo, spravodlivosť, múdrosť,
odvahu, lásku... Ako? U vás doma, v škole, v robote niekoho skoro všetci nemajú radi, lebo to
alebo hento. Ten človek je sám, odsúdený všetkými. Áno, môžeš sa báť stratiť reputáciu,
meno... Ale môžeš toto falošné meno a reputáciu „predať“ a kúpiť si odvahu, milosrdenstvo a
skutočnú lásku tým, že sa staneš práve ty priateľom tomu človeku, ktorého všetci odsudzujú.
Čo z toho, že si si celý život udržiaval „dobré meno“, keď na konci života zistíš, že si kvôli tomu
strácal celý život omnoho cennejšie – možnosti podrásť v skutočnom sebaobetovaní, láske.
Tvoj chorý spolužiak, spolupracovník v práci, smutný človek vedľa teba, hoci aj cudzí, hľadajúci
človek, úplne stratený v duchovnom svete či materiálnom... čokoľvek.

Cítiš, ako tá manželka, ako tie deti vycucávajú celé tvoje imanie, ktoré si mohol použiť na svoje
koníčky, byť s priateľmi a užívať si slobody? Áno, môžeš to stopnúť a žiť pre seba. Ale neviem,
či na konci života s hrdosťou a úprimne povieš – stálo to za to... Možno by sa oplatilo predať
svoj čas, svoje peniaze, svoje plány a predstavy o živote a kúpiť si za to dennodennou obetou
skutočnú obetavú lásku k žene, deťom, ich radosťou naplnené oči, keď ocko si konečne
nachádza dennodenne čas pre mňa – jeho syna a ide so mnou – iba so mnou niekam na výlet,
zahrať si futbal, rozprávame sa a jeho múdrosť mi dáva silu ako jeho synovi. Počuť možno
často, možno na konci života: „Ocko, tak veľmi ťa ľúbim. Som hrdý na to, že mám takého ocina.
Som rád, že si...“ Alebo chceš so všetkým svojim bohatstvom v rukách počuť: „Kiež by som sa
nenarodil ako tvoj syn, tak veľmi si mi chýbal a ty... si sa celý život iba hral. Chýbala mi tvoja
láska, tvoja prítomnosť. Nie som rád, že si môj oco. Kiež by ten susedovie bol mojím otcom...
ale ty? Veď ma – tvojho syna – ani poriadne nepoznáš...“

No najväčšia a najúčinnejšia možnosť, ako rýchlo a veľmi silno získať do svojho srdca Božie
kráľovstvo, je... UTRPENIE. Áno, utrpenie. Nikto z nás ho nechce. Snažíme sa mu vyhnúť. Ale
pravdou je, že nič iné nás tak dokonale nepremení zvnútra ako práve utrpenie, prijaté s dôverou
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v Boha a obetované za spásu seba, svojich blízkych i hriešnikov celého sveta. Práve takto
prijaté utrpenie spôsobuje, že v nás rastie nebývalou rýchlosťou pochopenie druhých, prijatie
druhých s ich chybami, múdrosť, odvaha, sebaobetovanie, trpezlivosť, milosrdenstvo k iným,
dôvera v Boha, láska... atď. Aj preto si Boh vybral práve utrpenie, aby ním opäť priviedol do
sveta a ľudských sŕdc Božie kráľovstvo. Hovorí sa, že anjeli nám veľmi závidia – no sväto
závidia, práve utrpenie, lebo cezeň sa môžeme veľmi rýchlo stávať viac a viac podobnými Bohu
samému...

Po smrti sa jeden človiečik ocitol v nebi a prezeral si krásne biele rúcho, ktoré dostal. Zrazu vidí,
že jeho jeden známy ide v ešte krajšom rúchu s briliantami obsiatymi jeho šaty dookola. Hneď
sa spýtal anjela: „Prečo on má diamanty a ja nie?“ A anjel mu odpovedal: „Pretože na zemi si
sa ty radoval, neprežíval si nijakú bolesť, nijaké utrpenie a on – on celý život trpel. Preto každý
diamant tu v nebi je premenené utrpenie zo zeme. Nuž a preto má on teraz tak nádherné šaty a
ty nie...

Bratku, segra, ak chceš svoj život prežiť skutočne naplno, aby si si mohol povedať na konci:
„Stálo to za to!“, nezabudni každý deň hľadať príležitosti, ako doplniť alebo úplne nanovo si
zadovážiť pravý pokoj, radosť, múdrosť, lásku v Duchu Svätom. Hľadaj a keď nájdeš, podriaď
ako športovec, ako biznismen celý svoj život tomu, čo si našiel, nech ti nie je ľúto darovať svoj
čas, svoj um, svoje srdce, sily, celého seba tak, aby si získal nepomerne viac – Božie
kráľovstvo naveky...

P. Robert Balek SVD
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