DENNÉ MEDITÁCIE ĽUBOMÍRA STANČEKA r. 2010 / 2011

Streda 4. pôstneho týždňa

Jn 5,17-30
Prečo strach zo súdu

Vypestovať si vzťah k Bohu, k sebe a blížnemu
Čo pre nás znamená súd? Čo si pod tým slovíčkom predstavujeme? Súd
v dnešnom svete by mal znamenať dobro pre spoločnosť a pokojné spolunažívanie,
pretože za nami stojí čosi čo sa nás zastáva a prinesie poriadok. Dôležitosť tohto
fenoménu je, kto za ním stojí a či vlastne chce dobro pre nás všetkých, alebo to robí
pre svoje vlastné dobro a iných poškodzuje.
Práve v dnešnom evanjeliu nám Ježiš hovorí: „Kto počúva moje slovo a verí
tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do
života“ (Jn 5,17-30).
Počas pôsobenia človeka na zemi je mnoho negatívneho či je to hriech voči
blížnemu, alebo i voči sebe. Našou prvoradou úlohou je tieto negatíva zo svojho života
odstraňovať a naprávať to, čo sme pokazili vedome a dobrovoľne. Hoci človek je
hriešny a stále bude a má slabosti, ku ktorým sa vždy vracia, je nevyhnutne potrebné,
aby sme sa nad tým netrápili až tak, že budeme upadať do zúfalstva, ale vždy keď
padneme, sa znovu postavili na nohy. Na to, aby sme vedeli, ako bojovať proti
hriechu, musíme mať aspoň habituálnu vieru. To jest, že sme si vedomí Božej ochrany
a pomoci, ktorá ma bude sprevádzať aj vtedy, keď som zhrešil. Ak naša snaha po
čistote srdca bude úprimná, Boh nikdy nedovolí, aby sme boli odsúdení na večne
zatratenie. Uvedomujme si a stále si hovorme: Ježiš je tu a vždy mi bude pomáhať. On
nechce niečie zlo alebo zatratenie, On je ten, ktorý je láska a vie o našich ťažkostiach a
slabostiach. Nechajme Boha pôsobiť v nás, nespoliehajme sa iba na seba, ale zverme
svoj život úplné Kristovi, pretože on premohol a odsúdil hriech v tele, aby nás
vyslobodil z jeho jarma.
Beda človeku, ktorý vie a si je vedomý o Božích pravdách a nekoná tak. Ten
pocíti nielen súd, ale i večné zatratenie. Vtedy Boh nebude hľadieť na postavenie či
osoby. Tomuto prísnemu súdu budú podrobení smilníci a cudzoložníci (porov. Hebr
13,4), všetci, ktorí odmietnu veriť a rozhodnú sa pre zlo (porov. 2Sol 2,12),
bezbožníci, falošní učitelia, ba i vzbúrení anjeli, zlí biskupi a neverné vdovy, ktoré
nezotrvávajú vo svojom stave vdovstva. Aké bude teda kritérium tejto skúšky?
Mojžišov zákon pre tých, ktorí sa budú naň odvolávať, zákon vpísaný do svedomia pre
tých, ktorí poznajú len tento zákon, zákon slobody pre tých, ktorí prijali evanjelium.
No beda tomu, kto bude súdiť blížneho, pretože on sám bude súdený tou mierou, akú
aplikoval na druhého (porov. Jak 2,13; 5,12). Ak budeme počúvať Pánove slová
a aplikovať ich, budeme sa snažiť podľa nich žiť, verme tomu, že za nami bude stáť
Boh, ktorý je spravodlivý a veľmi milosrdný.
Amen.

