Prožíváme léto a tento čas je v mysli mnohých
z nás spojen už od školních let s prázdninami
a volnem, i když si bereme dovolenou třeba jen
týden. Dáváme si tak více času na sportování,
výlety, pobyty u vody, v přírodě, zahradní
grilování a trochu toho lenošení, kterého je také
třeba. Vzpomínám si na konec školního roku v
Teologickém konviktu v Litoměřicích, kde jsme
se ročním pobytem připravovali na vstup do
kněžského semináře. Tehdy na konci školního
roku jsem se nechal slyšet u stolu před
představenými během družné zábavy, že v létě si
dám prázdniny i od Pána Boha. Pochopitelně že
představeným vstávaly vlasy na hlavě, jak toto může někdo říci po roce formace. Toto však je realita, která
napadne kde koho a nebo se to sice nevysloví nahlas, ale pro letní odpočinkové aktivity se může stát, že bude
překryt i rytmus modlitby, bohoslužeb, měsíčních zpovědí, duchovní četby apod.
Snad jako na zavolanou jsme dnes četli o králi Šalamounovi. Jeho příběh je právě tímtéž, že pro prožívané
blaho se zapomíná na Pána. Vše to začalo více než skvěle, ale dopadlo to neslavně. Král Šalamoun, byl synem
krále Davida. Ten mečem a odvahou založil království Izraele, jako pevný státní útvar na mapě starověkého
Středozemí. Během své vlády navíc David připravoval půdu pro svého nástupce. Zajistil mu vliv, vojsko,
nesmírná kvanta materiálu, aby jeho nástupce v těžce získaném míru mohl vybudovat Hospodinův chrám,
který mu pro jeho válečnickou činnost Bůh nedovolil zbudovat. Když bylo Šalamounovi kolem čtyřicítky, ač
označován za mladíka, nastoupil na trůn takto vybaven po svém otci Davidovi. A měl sen, v němž mu Bůh
dává vybrat si, co chce a on prosil, jak jsme dnes ve čtení slyšeli, prosil o dar moudrosti. O dar to vše jeho
předkem nashromážděné, lid i majetek, správně spravovat. Začal tedy skvěle. K vyprošené moudrosti mu Bůh
dával i jiná hmotná požehnání, tak že se Izrael stal perlou stavebnictví a kultury ve své době. Když otevřeme
První knihu královskou, tak můžeme číst o nemírné kráse Jeruzalémského chrámu, královského paláce a
obdivované moudrosti okolními králi. Začátky byly skvělé, konec však nevalný a pro nástupce děsivý
v podobě rozkladu království. Bohatství, úspěch a skvělá pověst ho zdolali. „Co by se mohlo stát tak
úspěšnému králi, jehož otci navíc žehnal Hospodin, stejně jako jemu.“ To vše začal brát tak nějak samozřejmě
a zde se začala moudrost vytrácet z jeho života. Ve své neohroženosti začal dokonce přestupovat Boží
doporučení Izraeli, nemísit se s pohanským světem, zvláště ne skrze sňatky s pohankami: „Nebudeš vcházet
k nim a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům“ (1 Král 11, 2). Šalamoun
si byl tak jistý sám sebou, že nad tím mávl rukou a řekl si, „toto mě neohrozí.“ Jeho harém měl přes sedm set
královen z cizích národů a tři sta ženin. Byl jimi tak zaneprázdněn a okouzlen, že svým pohanským ženám
začal stavět svatyně jejich bohů a nejen to, ale začal se i on sám těmto klanět, přesně tak, před čím ho varovalo
Boží slovo. Písmo říká: „Šalamoun k nim přilnul velkou láskou..., jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným
bohům, takže jeho srdce nebylo cele při Hospodinu, jeho Bohu“ (1 Král 11, 2.4). Začal skvěle s žádostí o
moudrost a skončil bez rozumu navíc jako příčina rozkladu říše.
Vraťme se k letnímu volnému času. Využívejme čas dovolených zcela jistě k odpočinku a odreagování se od
běžných povinností. Mějme však čas na to, abychom na Pána nezapomínali a chválili ho v přírodě, večer pod
hvězdným nebem, nebo ráno při východu slunce či při jeho západu, ale i u dobrého jídla, grilování, popíjení
vína či piva. To všechno jsou dary, za které můžeme děkovat. Jistě je to také čas, kdy si člověk může vzít
nějakou nenáročnou knížku, třeba i dobře zpracovaný životopis svatých (Hünermann, Ziescheová,
Dobraczinski, náš Selucký), nebo příběhy obrácení jako v Ringu s Bohem, Vychoval mě gangster, Mistr
Kung-fu apod.
Modleme se: „Bože, od tebe je všechna síla a svatost; skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať
věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. Pomoc nám o dovolených neztratit
tebe se zřetele, naopak otevři naše oči pro možnosti ještě lépe tě poznat a milovat. Amen.

