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Jednym z poważnych nieporozumień naszego pokolenia jest ciągłe narzekanie na zło istniejące
obok nas. Prawie we wszystkich rozmowach, gdziekolwiek się spotykamy, dźwięczy nuta
narzekania: rozkład moralny młodzieży, rozbite małżeństwa i osierocone dzieci, alkoholizm,
nieuczciwość w pracy, brak odpowiedzialności. Zła moralnego obok nas jest dużo.

  

To narzekanie w pewnej mierze jest znakiem naszej dobrej woli i pragnienia życia w świecie
dobrym. Uważamy, że wokół powinno być wielu ludzi szlachetnych, gotowych do poświęcenia,
bezinteresownych, ofiarnych, wielkiego ducha. Tęsknimy za światem dobra.

  

A co na to odpowiada Bóg? Świat przypomina Sodomę i Gomorę, a Bóg w każdym pokoleniu
szuka dziesięciu sprawiedliwych. Jeśli ich znajdzie, nie zniszczy świata ze względu na tych
dziesięciu.

  

Gdyby rolnik zasiał pszenicę, a po pewnym czasie zobaczył, że na jego polu zamiast pszenicy
wyrósł łan kąkolu, a w nim naliczyłby jedynie dziesięć kłosów pszenicy, na pewno doszedłby do
wniosku, że uprawa się nie opłaci, że trzeba wszystko zaorać i siać od nowa. Ale Bóg tak nie
powie. Bogu opłaci się czekać, aż dojrzeje tych dziesięć kłosów pszenicy. Kąkol może wzrastać
i wydawać owoce. Bóg nie zniszczy pola dla tych dziesięciu kłosów, dlatego że one wydają
wyrok na cały łan kąkolu. One dowodzą, że w Sodomie można żyć sprawiedliwie. Bóg
potrzebuje dziesięciu świadków.

  

Narzekaniem świata nie zmienimy. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent energii, którą wkładamy
w narzekanie i słowne reformowanie świata, trzeba przeznaczyć w tym celu, by doskonalić
swoją sprawiedliwość, by należeć do owych dziesięciu sprawiedliwych. To jest nasze zadanie,
tego oczekuje od nas Bóg. Tak było w Starym Testamencie i tak jest w Nowym. Jezus zachował
to podejście, gdy powiedział: „Wy jesteście światłością świata”. Jemu potrzeba dziesięciu
kłosów pszenicy, by swoim światłem dały świadectwo prawdzie. To jest myślenie Boga.

  

Bóg w każdym pokoleniu szuka dziesięciu sprawiedliwych i ich dobroć decyduje o ocaleniu
wielu tysięcy ludzi. W wieczności może się okazać, że człowiek od lat ciężko chory, przez swoją
sprawiedliwość ratował od nieszczęść swoją rodzinę, która codziennie narzekała na to, że był
dla niej ciężarem. Najczęściej nie wiemy, przez czyją sprawiedliwość Bóg ocala rodzinę, miasto,
naród. Widocznie jest tak wielu sprawiedliwych, że Jemu się opłaci troska o to, by świat istniał.
Myślenie Boga daleko odbiega od naszego myślenia. Ktokolwiek jednak wejdzie w to Jego
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myślenie i zatroszczy się o własną sprawiedliwość, nie wydając wyroków na świat, zyska pokój.
Kończy się wówczas narzekanie, a jego miejsce zajmuje radość prawdziwej wolności.

  

Jaki jest warunek zachowania sprawiedliwości w niesprawiedliwym świecie? Chrystus zwraca
uwagę na modlitwę. Człowiek, który umie się modlić, potrafi w tym świecie być sprawiedliwym.
Jeżeli się nie modli, wcześniej czy później zginie zarażony jedną z chorób moralnych świata. Ks
. Edward Staniek
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