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Ako by to asi vyzeralo, keby platil zákon: Oko za oko, zub za zub?

Niekedy by sme to aj radi spravili, nie? Ak som vykonávateľom zákona, mohlo by mi to
vyhovovať. Ale čo ak sa ocitnem na druhej strane zákona? A na tej strane sa ocitá človek
rýchlo. Páčilo by sa mi, aby platil tento zákon, keby som sedel na lavici obžalovaných? Uznáme
sami, že jeden zákon nemôže mať dve vysvetlenia.
Zamýšľali sme sa, čo znamená milosrdný? Skladá sa z dvoch slov: milý a srdce.
Dnes ráno sme sa zobudili. Skúsme si na sekundu práve pospytovať svedomie? Za ten krátky
čas, čo sme sa prebudili a možno prišli do práce. Ako sa nám darilo byť dobrými? Čo sme stihli
vykonať, povedať, alebo aké myšlienky sme už stihli mať? A teraz si predstavme, že by si Boh
robil čiarky vždy, keď spravíme niečo zlé.... No a bolo by s nami fakt zle. V dnešnom žalme sa
spieva prosba, aby sa Boh na nás nepozeral cez naše hriechy a neposudzoval nás podľa nich.
Skúsme aj my dnes byť tolerantnejší a neposudzovať podľa hriechov a slabostí toho druhého.
Lebo prorok Daniel dnes hovorí: "Pánovi, nášmu Bohu, svedčí milosrdenstvo a zľutovanie...."
A určite bude svedčiť aj nám. No a nie je to super? Koho je lepšie stretnúť usmievavého
človeka, alebo zamračeného človeka? Milosrdného alebo zákonníka? Je lepšie veriť Bohu
krutému a pomstychtivému (za akého ho zvykneme považovať) alebo mať pred očami obraz
Boha milosrdného. A Ježiš hovorí tiež:
"Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! . Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa
nameria aj vám."
Ide o zákon akcie - reakcie....

A aforizmus na dnes:
Mnoho skalných kresťanov stavia svoj dom na piesku.
Many rocky Christians build their house on sand.
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Pavel Kosorin, BIBLICKÉ AFORISMY (Cesta, Brno 2002, translated by Vlasta Lišková)
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