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Asi všichni bychom byli rádi, kdyby různé nespravedlnosti, kterých jsme 

svědky nebo které se nás dotýkají v našem světě, byly rychle nebo nejradši okamžitě 
napraveny. A také by se nám líbilo, kdyby viníci, zvláště ti, kteří spáchali velké zlo, 
byli ihned pohnáni k zodpovědnosti za své činy a jejich oběti odškodněny. 

 
Je v nás touha po rychlé spravedlnosti. Člověk se mnohdy pokouší radikálně 

vymýtit zlo, až tak, že přitom způsobí nové nespravedlnosti, že napáchá nové, třeba 
ještě větší škody. 

 
Samozřejmě vnímáme, že v principu nelze nic namítat proti lidské touze po 

spravedlnosti, proti snahám čelit zlu v našem světě. Tato touha, tyto snahy naznačují 
správný směr cesty. 

 
Ale protože nikdo z nás není dokonale dobrý, tak potřebujeme hledat řešení 

ne pouze ve svých dobře míněných snahách, ale u toho, kdo je dokonale dobrý, u 
Boha. 

 
A Bůh nám i v těch liturgických čteních dnešní neděle nabízí své řešení, svůj 

přístup ke skutečnosti a problému zla v našem světě, ve společenství církve i v nás 
samotných. 

 
Jeho přístup, jak nám připomene čtení z knihy Moudrosti, je veden 

shovívavostí, mírností, tím, že dokonce po hříchu dává Bůh člověku příležitost k 
lítosti. Bůh dopřává člověku čas k tomu, aby přemýšlel, aby si uvědomil, co udělal, 
nabízí mu příležitost ke změně. Bůh chce zachránit i toho, kdo se provinil. 

 
Bůh tak řeší zlo opravdu u kořene. Neřeší jen důsledky špatných činů, škody, 

které člověk způsobil druhým, nezastavuje zlo tím, že by viníka strčil do izolace, do 
vězení, ale likviduje zlo v samotném srdci člověka, když se člověk k Bohu obrací. 

 
V podobenství o pleveli mezi pšenicí nás Kristus zase učí, že bychom se při 

všech svých snahách neměli zaměřit pouze na problém plevele, na potírání zla, ale v 
prvé řadě by naše pozornost měla patřit pšenici, tomu dobrému, co už roste v nás, v 
církvi, ve světě. 

 
Jsme zváni k tomu, abychom toto dobré rozvíjeli a nenechali se přitom 

zastrašit monstrozitou zla, vedle něhož se dobro může často jevit jako nepatrné. 
 
Kristus nám ale tady dodává důvěry dvěma dalšími přirovnáními nebeského 

království k hořčičnému zrnu a ke kvasu. 
 
Boží království v nás, v církvi, ve světě, i když se zdá být nenápadné nebo 

někdy neviditelné, má potenciál prorůst do všeho, proniknout a proměnit všechno, 
když mu svou vírou, svým nasloucháním, svou spoluprací vytváříme prostor a 
podmínky k životu. 
 


