Tématem dnešní neděle je příchod Mesiáše a poslední soud. Lidé Ježíšovy doby čekali, že
když přijde Mesiáš odmění spravedlivé, potrestá bezbožníky a stane se králem. Tak to
naznačovala mnohá proroctví. Bylo proto veliké překvapení, když se mesiáš nestal
králem, ale obětním beránkem a místo odsouzení nabídl hříšníkům odpuštění a spásu.
I když si příchod Mesiáše můžeme jen těžko představovat, je potřeba se na něj
připravovat. Katerchizmus katolické církve o posledním soudu říká: „Poslednímu soudu
bude předcházet vzkříšení všech mrtvých, spravedlivých i nespravedlivých. Ti, kdo
konali dobro, budou vzkříšeni k životu; kdo páchali zlo budou vzkříšeni k odsouzení a
věčnému trápení.“ Kdy nastane poslední soud? Poslední soud nastane ve chvíli Kristova
slavného návratu. Jen Otec zná jeho den a hodinu. Skrze svého syna Ježíše tehdy pronese
své konečné slovo nad celými dějinami. V této chvíli pochopíme obdivuhodné cesty Boží
spravedlnosti. Pochopíme, že Bůh vítězí nad každým zlem, ale zároveň, že Boží láska je
silnější než smrt. Co tedy přijde v okamžiku posledního soudu? Na to nám odpovídá druhé
čtení: „Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení
s Kristem všichni budou povolání k životu.“ A jaký je Bůh soudce? Odpovědí jsou nám
slova proroka Ezechiela z prvního čtení: „Budu hledat ztracené, obvážu zraněné, posílím
slabé, budu střežit silné a budu soudit mezi ovcí a ovcí.“ A podle čeho bude Bůh soudit?
I když Boží spravedlnost ke každému přistupuje individuálně, normou posledního soudu
je vzájemná láska, a to projevená nebo naopak opomenuta: „měl jsem hlad, měl jsem
žízeň, byl jsem na cestě, nahý, nemocen, vězněný…“ Měřítkem spásy nejsou morální a
teologické otázky. Spása závisí hlavně na tom, zda člověk sloužil, nebo nesloužil svým
bratřím a sestrám, ale také na vztazích ve společenství s těmi, které jsme na své životní
pouti potkali. Poselství o Božím soudu nás nemá naplňovat strachem, vždyť Kristus říká:
„Pojďte, požehnání mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připraveno
od stvořeni světa“. Proto děkujme Bohu za čas, který nám ještě dává ke službě lásky.

