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Cieľ pre každého človeka
Pripomenúť veriacim celoživotný cieľ, ktorý má byť na prvom a najdôležitejšom
mieste v ľudskom živote
Uvažovali ste už niekedy nad tým, koľko vecí dosiahne človek v živote?
V detstve sú to väčšinou jednoduché veci ako najnovšia hračka, nástup do
základnej školy, prvenstvo v školskej olympiáde a podobne. S vekom rastú
ambície a hranice dosiahnutia istých výsledkov sa posúvajú stále dopredu.
Úspešne zmaturovať a byť prijatý na vybranú vysokú školu. Potom si získať
perfektné zamestnanie a vytvoriť si prestížne postavenie v spoločnosti s cieľom
ju obohatiť. Medzi tým všetkým, čo v živote dosiahneme, je len jedna ambícia
skutočne dôležitá: dôjsť ku konečnému cieľu, ktorý nám určil Boh, a to prísť do
neba.
V evanjeliu sme mohli počuť: „Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka,
odtni ju … Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju … A ak ťa zvádza na
hriech tvoje oko, vylúp ho … Je lepšie vojsť do Božieho kráľovstva
zmrzačený, krivý alebo len s jedným okom, ako keby ťa mali fyzicky zdravého
vrhnúť do pekla“ (Mk 9, 40–48).
Je lepšie prísť o niečo tak dôležité ako je ruka, noha alebo oko, než o nebo
– naše najvyššie dobro.
Ak by si to vyžadovali okolnosti, musíme sa kvôli tomuto cieľu vedieť
vzdať všetkého. Odstrániť to, čo by nám stálo v ceste, hoci by to malo pre nás
veľkú hodnotu a neobyčajný osoh. Všetko, čo vypĺňa náš život sa má podriadiť
najvyššiemu cieľu, a tým je vlastnenie Boha. Pokiaľ by sa niečo ukázalo v tomto
zmysle viac prekážkou než pomocou, musíme dať veci vnímavo do poriadku.
Nerobí sa to ľahko a hneď. Vyžaduje si to čas, mnohokrát aj nesmiernu
trpezlivosť. No najpodstatnejšie je si uvedomiť skutočnosť, že akákoľvek
námaha a vynaložené úsilie ma budú vždy bližšie privádzať k radosti večného
života. Treba však úplne odstrániť každú prekážku, ktorá mi bráni postupovať
v ceste do neba. Čokoľvek, čo by nás približovalo k hriechu, treba rozhodne
vykázať zo svojho života. Možno nepôjde o prekonávanie čohosi veľkého, ale
skôr o malé, nenápadné vrtochy, ako kontrola svojich nálad a spôsobov
komunikácie s inými, prílišná starostlivosť o svoje pohodlie, nezáujem
o spoločnú, dobrú vec… Ak budeme vo svojom zápase neodbytní, ak budeme
mať pred sebou jasný cieľ, vtedy sa budeme rozhodne, možno až nemilosrdne
snažiť naprávať tieto situácie, aby prestali byť prekážkou a premenili sa nám na
opravdivý zisk – jednota s Bohom po celú večnosť.
Ježiš, nech s Tvojou pomocou odvrhujeme zo svojho života to, čo nás
vzďaľuje od najdôležitejšieho cieľa - od Teba. Amen.

