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Evangelium, které jsme právě vyslechli, je vlastně
proroctvím O posledním soudu a velkolepým shrnutím
celého Kristova evangelia.
V okamžicích, kdy se Ježíšův 1. příchod na zem chýlí
ke konci, vypráví o svém 2hém příchodu. Popisuje
poslední soud, kterým jasně vysvětluje všechno, čemu
doposud mnozí nerozuměli anebo rozumět nechtěli.
1ním jeho soudním úkonem bude vzkříšení mrtvých a
svolání prvního i posledního setkání veškerého lidstva.
Budou na něm možná i neandrtálci, na jejichž lebky se
chodíme dívat do muzeí a vědci vedou učené diskuse, zda
už to byli lidé nebo ještě opice. Bude tam člověk, který se
jako poslední narodí v době, která bude ještě víc technicky
vyspělá než ta současná. Budou tam trpaslíci z afrických
pralesů, obyvatelé těch nejodlehlejších severských oblastí,
králové, prezidenti, ale také žebráci, géniové a mrzáci,
starci a děti, prostě všichni.
Pán pak rozdělí živé i vzkříšené na pravou i levou
stranu. Jedněm řekne: „Pojďte požehnaní,“ a ty druhé
zavrhne. Nakonec zdůvodní rozsudky a odstupňuje
odměny a tresty podle zásluh.
Soudit se bude podle lásky k bližnímu, tak jak jsme
slyšeli v dnešním evangeliu. Svědky proti nám či pro nás
budou lidé, se kterými jsme se za svého života setkávali.
V můj prospěch anebo neprospěch může svědčit můj otec,
matka, manžel, děti, můj soused, spolupracovník, spolužák či zaměstnanec. Rovněž tak všichni potřební, kterým
jsme buď pomohli anebo nepomohli. Všichni, kterým
jsme dali dobrý příklad nebo jsme je pohoršili. Všichni, za
které jsme se modlili anebo proti nim jen sočili a štvali
druhé. Mohou proti nám také svědčit lidé, se kterými jsme
se setkali jen náhodně, a zachovali se k nim nepěkně.
Chtějí-li astrologové vypracovat horoskop o budoucím
osudu člověka na zemi, dívají se vzhůru na hvězdy.
Křesťan to má však dělat úplně opačně. Dívat se na zem a
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hlavně okolo sebe. Ze svého vztahu k bližním určitě vyčte,
co ho čeká v den posledního soudu. Neboť na odměnění
naší dobroty si Věčný soudce zvolil tuto normu: „Cokoli
jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších
bratří, pro mne jste udělali “(Mt 25,40).
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