
6. pôstna – 5.4.2020 

Súdny deň 

„Bože, počuj moju modlitbu a neskrývaj sa pred mojim úpením! Venuj mi pozornosť a vypočuj 
ma, zmietam sa vo svojich  myšlienkach a vzdychám.  Boh počuje a Ten, čo tróni od vekov, ich 

pokorí“ (Ž 55).      

 

Matúš 25:31-33 „Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, 

posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred Neho všetky národy 

a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov a postaví si ovce sprava, 

kozlov však zľava“.  

 

Na internete koluje obrázok, kde sú dva stolíky. Nad jedným je napísané: 

hrozba koronavírusu, ako sa zachrániť a tam stojí dlhočizný rad záujemcov. 

Nad druhým stolíkom je napísané: istota posledného súdu, ako sa zachrániť 

a tam nestojí nikto. Mnohí farári aj dnes dávajú videá a každý deň prispievajú 

Božím slovom na sociálne siete s túžbou oslovenia mnohých ľudí. Ale 

skutočnosť je asi taká, že kto veril doteraz, bude veriť aj ďalej a kto neveril, 

ten sa v tejto nedôvere iba utvrdí, lebo ak by Boh existoval, tak by to nebol 

dopustil. Ďakujeme však aj za tých, ktorých nebude veľa, ktorí po tomto 

období, uveria v Pána Ježiša Krista.  

 

Všetci – veriaci či neveriaci – sa budeme musieť postaviť pred posledný súd, 

o ktorom hovorí Ježiš vo svojich posledných rečiach pred udalosťami veľkého 

týždňa.  

 

Ježiš už tu naznačuje, že príde čas, keď sa úlohy otočia. Tí, ktorí Jeho súdia 

a odsudzujú, znevažujú Ho a vysmievajú sa Mu, tí, ktorí  Ho vedú na kríž, 

všetci tí budú Ním raz súdení. Už to nebude Ježiš, ktorý visí na kríži, v tej 

najhoršej biede, opustenosti a krivde, ale bude to Pán pánov a Kráľ kráľov, 
ktorý príde so všetkou svojou slávou, ktorú všetci jasne uvidia. Nikto nebude 

pochybovať, kto sa vrátil a čo sa bude diať. Každý pozná, že Ježiš prišiel, 

aby odplatil ľuďom podľa ich skutkov a života – to platí tak pre veriaceho 

ako aj pre neveriaceho. Ako hovorí Pavol: „Všetci sa raz musíme ukázať pred 

súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo 

konal v tele, podľa toho, ako pracoval“ (2 Kor 5:10).  

 

Možno si my, kresťania, občas myslíme, že budeme mať pred Bohom nejakú 

výhodu. Tento príbeh však hovorí, že všetci budeme súdení rovnakou Božou 

spravodlivosťou za to, aký sme žili život a či sa naše postoje ku Kristovi 

prezentovali a prejavovali v konaní a skutkoch lásky voči človeku, či sme 

všetko vykonávali zištne či nezištne, s dobrým či flegmatickým úmyslom, či to, 



čo sme konali bolo úprimným prejavom nášho vnútorného stavu alebo sme 

hrali určité role kvôli obdivu a pochvale od ľudí.  

 

Pán Ježiš delí ľudí na dve skupiny  a to na základe dvoch predpokladov: 

ľudského konania a svojej milosti. Keby to všetko bolo len na základe našich 

skutkov, nikto by nemal šancu byť zachránený. A hoci tu o Ježišovej milosti nie 

je ani slovo, nemôžeme ju oddeliť od udalosti posledného súdu. Už len keď je 

tam Ježiš, je tam prítomná automaticky aj Jeho milosť. Ale ani na spravodlivosť 

nesmieme zabúdať, preto aj tento príbeh hovorí to, čo by ľudia nepostrehli, 

nevšimli si. Dokonca ani samotní aktéri si nie sú vedomí toho, čo robia či 

nerobia. Pán Boh však vie viac ako človek, vidí viac, ako dokážeme odhaliť, 

vníma aj to, čo sme pripravení tajiť.  

 

Ježiš sa teda teší zo skutkov spravodlivých, ale je smutný 

z nečinnosti nespravodlivých. Vyzdvihuje tu tých, ktorí konajú zo svojej 

viery dobré skutky, napriek tomu, že si to neuvedomujú. Je to veľmi zaujímavé, 

pretože my zväčša chceme, aby naše dobré skutky, naša dobročinnosť, 

dobrovoľníctvo, boli viditeľné, aby si ich niekto všimol. Ježiš však oceňuje 

tých, ktorí konajú dobro bez uvedomovania si toho, čo robia. A konajú 

dobro voči tým najmenším, teda tým, ktorí im nemôžu ničím odplatiť ich 

lásku a pozornosť. Ježiš si všíma aj detaily – aj to, čo je ľuďmi 

nepostrehnuteľné, čo je prehliadané, to Ježiš vidí. Nielen to: práve takú snahu 

odmeňuje oveľa väčšou odmenou ako je iba ľudská pochvala a obdiv. Ježiš 

takýmto ľuďom, ktorí slúžia najmenším skutkami lásky vyplývajúcimi z viery, 

sľubuje požehnanie večného života.  

 

Na strane druhej Ježiš vidí aj detaily – teda to, z akého dôvodu, z akého 

podnetu konáme dobré skutky a či ich vôbec robíme. Preto je tu aj tá druhá 

skupina, ktorej Ježiš so smútkom adresuje  slová: nič ste pre mňa neurobili. Aj 

títo ľudia teda mali možnosť konať dobro a starať sa o biednych, ale oni to 

nevyužili. Mali všetky predpoklady pomáhať, ale nepomáhali. Alebo ak aj 
pomohli, bolo to zo zlých dôvodov. Preto Ježiš  odkazuje takýmto ľuďom: ak 

sa vám zdá primálo nasýtiť núdzneho, potom nie ste hodní nebeského 

kráľovstva. Nejde tu o veľkosť skutkov, nemáme zachrániť svet, nájsť liek na 

koronavírus, nemusíme zastaviť vojny či zabezpečiť stravu pre krajiny tretieho 

sveta. Ježišovi ide o maličkosti, ktoré sú v možnostiach každého jedného 

z nás – dať jesť, piť, navštíviť, dať oblečenie. Kto toto všetko robí či nerobí, 

koná alebo nekoná dobré skutky voči samotnému Ježišovi. Tým sa Boží Syn 

úplne stotožňuje s človekom. Ide teda o dobrý postoj voči iným ľuďom, ktorý 

vyplýva z viery a vo viere nachádza odozvu. Je rozdiel, či sa za dobré skutky 



chválime my alebo nás za ne chváli Pán Boh – aj to je pomôcka, ktorá nám 

ukáže, do ktorej skupiny patríme.  

 
Tieto dve skupiny delí aj postoj k večnému životu – tá prvá ho neberie ako 

odmenu za dobré skutky, pretože vníma, že večnosť je výlučne darom Pánovej 

milosti, tá druhá si chce večný život zabezpečiť skutkami, pretože neverí 

v Ježiša ako Záchrancu.  

 

Našou úlohou na tomto svete je plniť Božiu vôľu a tou je konať skutky lásky 

voči najmenším a starať sa o tých, ktorých nám Pán zveril. Máme Ježiša 

nasledovať, hľadať Jeho zámer s našim životom a následne na základe 

neho konať.  

 

Ešte stále máme čas, aby sme sa postavili ku stolíku: istota Božieho súdu, ako 

sa zachrániť – tam by nám povedali:  

- verte v Boha  

- konajte skutky lásky nie ako podmienku spasenia, ale ako jeho 

následok  

- žite nezištne  

- všetko, čo robíte, robte z tej duše ako Pánovi  

- nehľadajte veľké príležitosti pre malé skutky, ale malé príležitosti pre 

veľké skutky  

- spoliehajte sa na Božiu milosť, lebo len ona vás môže zachrániť pre 

večnosť  a pomôcť vám žiť na Božiu slávu už teraz v tomto svete. 

Amen.  
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