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Cestování za babičkou a dědečkem do Násedlovic, jsem jako malý kluk měl rád. Vlastně, jen cestu 
vlakem, tenkrát ještě taženým parní lokomotivou. Vůně směsice páry, horkého oleje a kouře z dýmajícího 
komínu, okořeněná navíc zvuky, které ta krásná, černá obluda ze sebe vydávala, mě vždycky omámila. 
Však jsem také k lokomotivě hned po vystoupení z vagónu utíkal, abych ji ještě zastihl před rozjezdem k 
další stanici. Cesta z Kyjova pak pokračovala autobusem. V něm jsem se naopak bál. Moc. Cestovali jsme 
obvykle v pátek a autobus narvaný k prasknutí se pomalu blížil k svému mocnému soupeři – kopci před 
Strážovicemi. Bezpečně jsem to vždycky poznal i uprostřed lidské mačkanice, zamezující výhled z okna. 
Řidič postupně přeřazoval na stále nižší rychlostní stupeň až k té jedničce. Děsily mne už jenom ty dlouhé 
pauzy mezi řazením a pak ten naříkavě kvílivý řev motoru, který krokem dobýval kopec.
Bál jsem se, že se mu to nepovede a my se pozpátku rozjedeme obrovskou rychlostí a někde dole se  
převrátíme a rozbijeme na kusy. Ten strach byl nepříjemně protivný. Na cestu k prarodičům jsem se tedy 
těšil, i ne.

Podobně nepříjemný strach se mě dlouho zmocňoval  při zaslechnutí, či přečtení slova soud.

Soud jsem míval ve svém myšlení spojený s vězením, s průšvihy, špatným svědomím, vinou a 
trestem. Vůbec jsem tenkrát nevnímal jeho druhou stranu, tu člověka se zastávající, zachraňující ho a 
dopomáhající mu k právu, spravedlnosti, pravdě  a svobodě. To přišlo až mnohem později.

Rozumím tedy tomu, když se výzvy předposlední neděle církevního roku „Vždyť se všichni musíme
ukázat před soudným stolcem Kristovým“ /2 K 5,10/, může mnohý člověk dodnes lekat. Nespravujeme 
svěřené, jako moudří šafáři jen k dobrému.  Důsledků toho,  jak se ničíme, čím se zaplevelujeme, tedy,  
kde všude my lidé selháváme, přibývá. A bohužel, obrazem trestajícího Boha se církev oháněla příliš 
dlouho na to, než aby v mysli člověka nezdomácněl. 

Motiv závěrečného zúčtování života, kde to škodič a padouch schytá, ale najdeme už v pohádkách, 
nebo v Kozinově: „Lomikare, Lomikare, do roka  ha do dne budeme spolu stát před súdnů stolicí boží, hin 
sa hukáže, hdo z nás“. Nejde ovšem o to, abychom si kompenzovali svou nespokojenost nad těžkým 
údělem a nespravedlností bídy tohoto světa  zadostiučiněním z toho, že všichni ti zaprodaní ďáblu 
dopadnou zle a vzájemně se strašili.

Koneckonců, strach ze závěrečného zúčtování života, člověka nepřivede k dobrému. Jedině setkání 
a zůstávání v lásce mění člověka a vede ho ke změně smýšlení a nové motivaci jeho života. Víra v Boží 
milosrdenství se sama stává zranitelnou, dotčenou zbědovaností tohoto světa. Prožívá změnu přirozeného 
života jen pro sebe v život pro druhé. 

Ježíš praví: „Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět...“. Ano, ten soud se stále děje v naší 
přítomnosti a Pán Bůh do ní vnáší světlo, abychom se vyznávali a zorientovávali podle jeho vůle – a tou je 
záchrana světa („chce, aby všichni lidé spaseni byli, a k známosti pravdy přišli“ /1 Tm 2,4/). A to je ta 
druhá strana soudu. Soudem nás Pán Bůh zachraňuje, jde „jen“ o to, abychom si  nezamilovali víc tmu, než
světlo a nechtěli přijít ke světlu, aby naše skutky nevyšly najevo /J 3,19-21/.    
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