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1. Úvod
Putovanie človeka životom často obnáša mnoho krokov, aktivít
a snažení. Väčšina sa snaží konať čo najlepšie, a keď sa to podarí,
človek si sadne a spokojne hľadí na svoje dielo. Toto ho naplňuje
len na istý čas. Človek hľadá nové ciele a znova skladá nové
plány. Hľadí do budúcnosti s nádejou, že sa azda nové zámery
podaria. Často má podobný osud aj kresťan.
2. Pravé hodnoty v živote
Väčšina z nás pociťuje stále volanie na cestu za šťastím. Mnohí
hľadajú svoje šťastie na ceste životom. Svet im predkladá svoje
hodnoty, ktoré sú ale často falošné a nenaplňujú človeka šťastím.
Ak niekto má za cieľ zarobiť si na pekné auto, môže sa stať, že sa
mu jeho zámer podarí. Ale nové auto uspokojuje len na krátky čas.
Mnohí chcú stále viac. Lepšie auto, krajší dom, tituly, uznania a
úspechy v práci. Azda sa v tom my - ľudia - všetci trochu
podobáme navzájom. Tí múdrejší prídu na to, že človeka robia
naozaj šťastným len vzťahy plné lásky a porozumenia. Kresťania
majú tú milosť, že im túto pravdu Dobrý Boh skoro každý deň
pripomína. V histórii ľudstva mnohí múdri ľudia túto pravdu
potvrdzujú. Tí, ktorí to nechcú uznať, dopadnú často zle.
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3. Utápanie sa v práci a v aktivitách
Sú ľudia, ktorí sú spokojní s málom. Necítia potrebu naháňať sa
za majtekami. Poctivo pracujú na získanie svojho živobytia. A
budujú svoje vzťahy. S Bohom a s blížnymi. Na nich možno platia
Ježišove slová:,,Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo." ( Mt 5,3 ) Aj keď rešpektujeme slová
Svätého Písma: ,, ...Kto nechce pracovať, nech ani neje." ( 2 Sol
3,10 ), aj tak poznáme vyššie životné hodnoty, ktoré nám
predkladá Boh cez Cirkev, a skôr naplnia ako utápanie sa v práci a
v aktivitách. Mne sa tiež stalo, že som bol veľmi aktívny na Božiu
slávu a na spásu ľudí, ale som zanedbával modlitbu a spoluprácu s
Bohom pri stavbe mojho vzťahu s ním. Pre vyčerpanosť z aktivít
som nevládal poriadne sa modliť a na modlitbu sa sústrediť.
Pocítil som kvôli tomu Božiu výčitku. Pýtam sa Boha: Čo robím
zle? Som aktívny, snažím sa... Niekedy je odpoveď pre mňa
prekvapujúca: ,, Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a
neochabol si. Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú
lásku. Preto si spomeň, odkiaľ si spadol, rob pokánie a konaj ako
prv. Ak nie, prídem na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta ak nebudeš robiť pokánie." ( Zjv 2,3-5 ) Možno sa priveľmi
spolieham na zásluhy z mojich aktivít, a potom som vlažný zanechal som asi svoju prvotnú lásku - Dobrého Pána Boha.
4. Chyby pri aktivitách kresťanov
Poznáme slová Svätého Písma: ,,Kto teda vie dobre robiť a
nerobí, má hriech." ( Jak 4,17 ) Predsa je láska k Bohu dôležitejšia
ako aktivity! Kresťania v dobrej viere napĺňajú svoje dni
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mnohými aktivitami, ktoré veľmi vyčerpávajú ich sily. Kresťan
často pri svojich aktivitách nemá čas na seba. Horšie je, keď začne
zanedbávať svoje vzťahy k Bohu a ku blížnym. Aktivity sa stávajú
občas modlou, kedy zaberú všetky sily, a človek sa poriadne
nemodlí, nesústredí sa na modltby, a v nedeľu nemá silu ísť na
omšu. To nie je dobre! Preto si treba nájsť svoj čas hlavne pre
Boha a budovanie si svojho vzťahu s ním. Sú aj iné hrozby v
duchovnom živote. Sme hriešni, a často padáme. Vo svätom Písme
sa píše: ,,Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom..." ( Jak 3,2 )
Musíme si dávať pozor na pokušenia. Hlavne na pokušenie pýchy
z našich aktivít a úspechov. Pýcha bola hlavný hriech farizejov.
Všetka chvála, česť a sláva patrí Dobrému Pánu Bohu, a naše
zásluhy sú tiež len z jeho milosti. Preto sa Ježiš ku nám
prihovára: ,,Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda
horlivý a rob pokánie." ( Zjv 3,19 )
5. Rada a príkaz od Ježiša - Láska
Naším Spasiteľom je Ježiš Kristus. On dobrovoľne zomrel za
nás v strašných mukách, vstal z mŕtvych a vystúpil do Neba. Tiež
nás pozýva, aby sme ho nasledovali, a tak prišli aj my za ním do
Neba. Predkladá nám ako pomoc a príkaz svoje slová: ,,Milovať
budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej
duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!" ( Mk 12,30 )
Platia aj jeho slová: ,,Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten
ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja
ho budem milovať a zjavím mu seba samého." ( Jn 14,21 ) To platí
aj pri našich aktivitách na slávu Božiu a na spásu ľudí.
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6. Rady od svätých
Kresťania sa počas svojho putovania životom nechávajú
inšpirovať pri svojich rozhodnutiach radami a pomocou Svätého
Písma. Ale aj poklad, ktorý nám zanechali mnohí svätci, môže
veľmi obohacovavť náš život. Aj keď je usilovná poctivá práca
veľmi dôležitá, predsa pri našich aktivitách nemáme zabudať na
náš vzťah s Dobrým Pánom Bohom. Pred prácou treba venovať
istý čas aj modlitbe. Vedú nás ku tomu slová svätého Benedikta.
Sv. Benedikt mal heslo: ,,Modli sa a pracuj!" Tieto slová prijali
jeho nasledovníci v rehoľnom ráde benediktínov.
Je aj viacej svätých, ktorí ešte viac zdôrazňovali naše aktívne
budovanie láskyplného vzťahu s Dobrým Pánom Bohom.
Spomeňme si sv. Augustína, ktorý radí a vyzýva: ,,Miluj, a potom
rob, čo chceš..." Tieto rady môžeme prijať aj do našich všetkých
životných snažení a aktivít. Aj do našej služby Bohu a blížnym.
Je inšpirujúce teda prvé prikázanie: ,,Milovať budeš Pána, svojho
Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej
mysle a z celej svojej sily!" ( Mk 12,30 ) Niekedy práve z dôvodu
mnohých aktivít zabúdame na to najdôležitejšie - mať láskavý
vzťah k Bohu. Preto nám neostáva nič iné, len robiť pokánie,
a snažiť sa prinášať ovocie pokánia: Skuty lásky k Bohu a ku
blížnym...
Preto azda možno pridať aj radu: ,,Miluj Boha nadovšetko,
a potom rob ostané..."
M. P.
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