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Klebety a odsudzovanie
„Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje
klebety, je pochábeľ. (Prís. 10,18) Za klebetníka je považovaný
ten, kto má privilegované informácie o ľuďoch a pokračuje v ich
odhaľovaní tomu, komu neboli určené. Odhaľuje tajomstvo tomu,
kto o tom nemal vedieť. Klebety sa môžu rozširovať dvoma
spôsobmi: 1. internetom – Klebetiaci často majú za cieľ
vyvyšovať seba nad inými alebo sa považujú za akési zásobárne
vedomostí. 2. informáciami zdieľanými – Klebetiaci hovoria o
chybách a nedostatkoch druhých alebo odhaľujú potenciálne
trápne, alebo hanebné podrobnosti o živote druhých bez ich
vedomia, či súhlasu. Aj keby tieto informácie dotyčnému
neublížili, aj tak sú to klebety. Aj pápež František nás opätovne
vyzýva, aby sme prestali klebetiť a posudzovať iných. „Pane, daj
nám milosť neohovárať, nekritizovať, neklebetiť a všetkých
milovať. Klebety sú vždy poruke pre všetkých. ktorí klesli a
obracia hriešnikov. Keď sa dnes pozeráme na svet so všetkými
jeho krízami a ťažkosťami, vidíme, že človek už nikde nie je
bezpečný a spokojný. Ekonómovia hľadajú riešenie hospodárskej
krízy, lekári na medzinárodných rokovaniach sa stále viac snažia
pomôcť chorým a tým, ktorí sú postihnutí nevyliečiteľnou
chorobou. Cirkev hľadá spôsob, ako vyriešiť morálnu a duchovnú
krízu. Ako pomôcť dnešnému svetu a tejto generácii? Panna Mária
ukazuje cestu a pozýva tých, ktorí majú otvorené srdce, aby sa

modlili. Žiaľ, dnešný človek ťažko verí tomu, že niečo môže
dosiahnuť modlitbou. Koľkokrát si dávame otázku? „Kedy už vo
svete zavládne pokoj? Kedy Nepoškvrnené Srdce Márie zvíťazí?
Sestra Lucia odpovedala: „Keď dostatočné množstvo ľudí prijme
požiadavky našej Panej: modliť sa ruženec každý deň a ponúknuť
obety za obrátenie hriešnikov.“ Modlitba ruženca má moc zmeniť
tento svet, premôcť zlo, ukončiť vojny a priniesť pokoj nám i
našim rodinám. Máriina modlitba priťahuje do srdca človeka
Ducha Svätého. Skúsenosť hovorí, že keď sa niekto modlí ruženec
s dôverou a vytrvalosťou, skôr či neskôr pocíti, že sa mu v srdci
rodí ustavičná modlitba Ducha. K Márii sa musíme obrátiť, aby
sme dosiahli dar vytrvalej modlitby. Ak budeme neustále
opakovať: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej“, raz sa nebesia otvoria a prisľúbené
víťazstvo príde! Koľko sa klebetí vo farnostiach: Je to dobré alebo
nie? A keď je niekto zvolený za predsedu nejakého združenia,
toľko sa hovorí proti nemu. A ak tá druhá je zvolená za vedúcu
katechétov, ostatné hovoria proti nej. Ale to nie je Cirkev. Toto sa
nemá robiť. Nesmieme to robiť, nesmieme! Nehovorím vám, že si
máte odrezať jazyk, až tak nie... Ale prosiť Pána o milosť, aby
sme to nerobili. Toto sa stáva, keď sa zameriavame na prvé
miesta, keď dávame do centra seba, s našimi osobnými ambíciami
a naším spôsobom videnia vecí a posudzovania druhých. Keď sa
pozeráme na chyby iných viac, než na ich zručnosti, keď dávame
väčšiu váhu tomu, čo nás rozdeľuje, než tomu, čo nás spája...“
„Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, je strážcom
svojej duše pred úzkosťami“ (Prís 21,23) Preto musíme chrániť
naše jazyky a upustiť od hriešneho klebetenia. Ak sa vzdáme
svojej prirodzenej túžby klebetiť a poprosíme Ducha Svätého,
nech nám on pomôže strážiť si jazyk, zostaneme spravodliví. Kiež
by sme sa všetci riadili učením Biblie o klebetách a držali svoje
ústa zavreté, ak nie je potrebné a vhodné hovoriť. Prenechajme
súdenie druhých na Boha Pápež František hovorí: Súd patrí

výlučne Bohu, a preto – ako sa píše v Písme – ak nechceme byť
súdení, nemali by sme súdiť druhých. My všetci túžime po tom,
aby v deň súdu „na nás Pán hľadel zhovievavo, aby zabudol na
množstvo hrozných vecí, ktoré sme v živote urobili.“ „Ani ja ťa
neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ (Ján 8,11) Z toho
dôvodu, ak „neprestajne súdiš druhých, s rovnakou mierou budeš
súdený aj ty“. Pán od nás žiada, aby sme sa pozreli na seba do
zrkadla. „Pozrite sa do zrkadla, avšak nie, aby ste sa namaľovali,
aby nebolo vidno vrásky. Nie, nie, to nie je tá rada! Pozri sa do
zrkadla, aby si videl, aký si.“ Súd patrí len Bohu, jedine jemu. A
nám patrí láska, porozumenie, modliť sa za druhých, keď vidíme
veci, ktoré nie sú dobré, a tiež im povedať: „Počuj, vidím toto,
možno... Ale nikdy nesúdiť. Nikdy. Ak súdime, je to
pokrytectvo.“ Myslime na to, čo nám hovorí Pán: nesúďte, aby ste
neboli súdení!

