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Spravodlivosť a láska
I dnes je potrebné byť spravodlivý1
Možno ste už počuli z úst nejakého človeka vetu: „Veď ja by som sa už
o spravodlivosť postaral, keby to bolo na mne.“
Celou dnešnou liturgiou slova sa tiahne jedná myšlienka. Hovorí sa v nej
o zákone a spravodlivosti. V evanjeliu sám Ježiš opísal, ako bude na konci sveta súdiť.
Všetci dobre vieme, aký význam má súd. Už od dávnych dôb jestvuje na tomto
svete súdny systém. Ten sa snaží udržať poriadok v spoločnosti. Stále je na čele
človek, ktorý bol na miesto súdu vyvolený. Musel to byť človek múdry a spravodlivý.
Tak to bolo aj za Ježišových čias. Boli ľudia určení a zvolení ostatnými, aby
vykonávali túto úlohu nad ostatnými. Ale Ježiš ľuďom, ktorí ho počúvali predložil
skutočnosť, ktorou im dal poznať, že na tomto svete nie všetci musia podstúpiť súd.
Ale jednému súdu sa bude musieť podrobiť každý človek. A to súdu na konci vekov.
Tento súd neminie nikoho a súdiť bude Boh, ktorý je sám Spravodlivosť. To Ježiš
predpovedal, a aj to bol dôvod, pre ktorý ho nenávideli. Strach z toho, že budú súdení
sami sudcovia, ktorí nie vždy súdili tak, ako bolo predpísané.
I dnes máme možnosť stretnúť sudcov „rôznych krvných skupín.“ Niekomu sa
tento sudca pozdáva, inému sa pozdáva zasa tamten. Každý z nás má toho svojho
favorita. Ich úloha je taká, aká bola aj pred mnohými rokmi. Dnes sú metódy
a spôsoby síce odlišné, ale poslanie je to isté. Dohliadať na dodržiavanie zákonov
a trestať tých, ktorí tento zákon porušujú. Ale čo je najpotrebnejšie v našom živote je,
aby sme si boli najprv sudcami my sami. Zhodnoťme najprv seba a svoje skutky.
A keď budeme na tom tak, že sa budeme môcť postaviť pred Boha s „čistým štítom“,
tak vtedy môžeme pomôcť svojmu blížnemu s jeho chybami. Boh nás miluje, ale je aj
spravodlivý voči všetkým svojim deťom.
Raz som niekde čítal túto myšlienku: „Kritizovať môže len ten, koho srdce je
ochotné pomáhať.“ Každý z nás sa má snažiť žiť spravodlivo a čestne. Je jasné, že bez
milosti Božej toho veľa neurobíme. Boh sa nám ponúka ako pomocník a radca. Poslal
nám svojho jediného Syna, aby nám dal novú nádej. A je teraz len na každom z nás či
jeho príklad chceme nasledovať. Boh je spravodlivý, Ježiš je spravodlivý i my buďme
spravodliví. Buďme prísne spravodliví k sebe a milosrdní a ochotní pomáhať blížnym.
Modlime sa: Bože ty si nekonečne spravodlivý. Pozri na nás hriešnikov
a posilni nás, aby sme vytrvali na ceste za Tebou do večnosti. Amen.
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