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„ 11 Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. 
Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo 
miesta. 12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred 
trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha 
života. A mŕtvi boli súdení z toho; čo bolo zapísané v knihách 
podľa ich skutkov. 13 More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj 
smrť aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol 
súdený podľa svojich skutkov. 14 Potom boli smrť a podsvetie 
zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé 
jazero. 15 A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol 
zvrhnutý do ohnivého jazera.“ 

(Zjv 20,11–15) 

 

Milí bratia a sestry! 

Nebol by som to ja, keby táto posledná katechéza tohto cyklu 
nebola o téme, ktorej sme sa venovali už mnohokrát a vždy 
znova: o skutkoch, o zákone a o súde… 

Presne v zmysle toho, čo je v úvodnom úryvku, Ježiš hovorí: 
„ 12 Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením 
každého podľa jeho skutkov.“ (Zjv 22,12). Takže, klasickým 
a tradičným vyjadrením: spasiť sa môžeme konaním dobrých 
skutkov. Je to tak? Zdalo by sa, že hej… 

Ale, na druhej strane, Pavol hovorí: „15 My sme rodení Židia 
nie hriešni pohania, 16 a vieme, že človek nie je ospravedlnený 
zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. 
Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení 
z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo 
skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek.“ 
(Gal 2,15n). V liste Rimanom dodáva: „28 Lebo si myslíme, že 
človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa 
zákona.“ (Rim 3,28). Podľa toho by teda naopak konanie 
nejakých skutkov nemalo viesť k spáse, vôbec! Tak to chápu 
hlavne protestanti a obviňujú katolíkov, že vyučujú „bludné 
učenie“ o „spasení sa zo skutkov“ namiesto z viery. Konanie 
dobrých skutkov by tak podľa nich a podľa Pavla bolo niečo, 
čo k spáse nevedie. Zaujímavé, že? 

A aby bol zmätok ešte väčší, ten istý Pavol o Bohu a o spáse 
na inom mieste hovorí: „6 On odplatí každému podľa jeho 
skutkov: 7 večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých 
skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, s hnevom a 
rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú 
sa neprávosti.“ (Rim 2,6n). A v tomto okamihu by už náš 
zmätok mohol dosahovať hranicu skutočnej paniky. Ako to 
teda v skutočnosti je? 

V skutočnosti niet dôvodu na zmätok, ani na paniku. Stačí si 
všimnúť starostlivosť, s akou Pavol presne vymedzuje svoje 
pojmy: 

• „…vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov 
podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme 
uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v 
Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa 
zákona nebude ospravedlnený nijaký človek.“ (Gal 2,15n). 
Pavol hovorí o jednom konkrétnom type skutkov: o skutkoch 

podľa Zákona. V liste Galaťanom i v liste Rimanom si Pavol 
dáva naozaj dôkladne záležať na tejto presnej terminológii. 

• A teraz druhý Pavlov výrok: „6 On odplatí každému podľa 
jeho skutkov: 7 večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých 
skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, s hnevom a 
rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú 
sa neprávosti.“ (Rim 2,6n) Tu Pavol hovorí o inom druhu 
skutkov. Nehovorí o skutkoch podľa Zákona, ale o „dobrých 
skutkoch“, ktoré vedú ku spáse! O tých „dobrých skutkoch“, 
ktoré spomína Ježiš, keď hovorí: „16 Nech tak svieti vaše 
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali 
vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16). A zase Pavol, 
keď píše Efezanom: „10 Veď sme jeho dielo, stvorení v 
Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby 
sme ich konali.“ (Ef 2,10).  

Na iných miestach Biblia tento pojem „dobré skutky“ ešte viac 
ozrejmuje. Napríklad Jakub apoštol konkretizuje: „12 Hovorte 
a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody!“ 
(Jak 2,12). Sú to teda skutky konané v slobode a zo 
slobodného rozhodnutia. Ďalším ozrejmením prispieva Ježiš, 
keď hovorí: „1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky 
pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u 
svojho Otca, ktorý je na nebesiach. 2 Keď teda dávaš almužnu, 
nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a 
po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už 
dostali svoju odmenu. 3 Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie 
tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, 4 aby tvoja almužna zostala 
skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 
6,1–4). Dobré skutky sú teda podľa Ježiša skutky lásky, 
konané naozaj z lásky a bez postranných sebeckých 
motívov. A ešte Nikodémovi Ježiš hovorí: „Kto koná pravdu, 
ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“ 
(Jn 3,21). Sú to teda skutky pravdy, konané v Bohu.  

A to by už aj hádam stačilo. Je toho dosť, aby sme pochopili 
tri základné veci, ktoré Biblia všetkými týmito výrokmi 
tlmočí: 

1) SPÁSA JE ZADARMO! 

To je jasné. Boh nás miluje a pozýva bez ohľadu na naše 
skutky. Predstava spásy – a teda vlastne Božej Lásky – ktorú si 
zaslúžime a „kúpime“ nejakými skutkami je absurdná. Boh je 
Boh a práve preto miluje tak, ako miluje: bezpodmienečne. 
Presne podľa Ježišových slov: „Veď on dáva slnku vychádzať 
nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i 
nespravodlivých.“ (Mt 5,45). A potom, v podobenstve o Nebi, 
hovorí: „10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, 
ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila 
hosťami.“ (Mt 22,10). Ale to už nám je jasné, poďme teda 
ďalej! 

2) SKUTKY ZÁKONA K SPÁSE NEVEDÚ!  

To je to druhé, čo nám Biblia zvestuje. Je to logické! Nebo je 
predsa v tom, že milujeme, nie v tom, že niečo z nariadenia 
dodržíme, pretože je to prikázané… Aby sme to pochopili 
lepšie: 

Predstavte si, že srdečne nenávidíte žaby. Sú Vám odporné. 
Neznášate ich! A niekto Vám prikáže: budeš pracovať ako 



profesionálna zberačka a prenášačka a ochrankyňa žiab. 
Bŕŕŕ! Hrozné, že? Vy ho poslúchnete. Z donútenia a z príkazu 
sa do tej práce pustíte – ale ona bude pre Vás stále ohromným 
sebazaprením, bude pre Vás odporná, hnusná, každá minúta 
tejto práce pre Vás bude utrpením. 

Toto isté sa deje, ak len „dodržiavame“ Zákon prikázaní: sme 
sebeckí a niekto nás núti konať skutky lásky. Tak dobre, 
pustíme sa do toho. Keď už to ten Boh prikazuje… Čiastočne 
zo strachu pred trestom, čiastočne z túžby po odmene – ale je 
to ťažké. Namáhavé. Stále sa pýtame: ešte nestačí? Ešte nie je 
dosť? Snažíme sa uliať, kde a ako sa dá. Vyhovárame sa. 
Skrývame sa. Snažíme sa nevidieť, kde všade by bolo treba 
našej pomoci. Keď Ježiš hovorí slová „bol som chorý a vo 
väzení“ (Mt 25,43), tak sa radšej zatvárime, že sme nič 
nepočuli. Láska je pre človeka sebeckého a nepremeneného 
peklom v pravom zmysle slova!  

A teraz si predstavte, že Vám niekto povie: No a presne toto je 
Nebo! Čo si pomyslíte? Poviete si: Och, to je hrozné! Ja som 
si myslel, že v Nebi už nič také nikdy robiť nebudem musieť 
a budem sa môcť konečne venovať len a jedine sebe a svojmu 
blahu a šťastiu! A teraz takýto podraz…! 

To, že potrebujeme nejaký Zákon a nejaké prikázania 
jednoducho svedčí o tom, že nič z toho, čo Zákon nariaďuje, 
nie je pre nás ani prirodzené, ani príjemné a práve preto to 
musí byť nariadené. No a konanie nepríjemných 
a neprirodzených vecí má od Neba a Jeho blaženosti ďaleko! 

Preto Ježiš „zrušil zákon prikázaní, spočívajúci 
v nariadeniach“ (Ef 2,15), pretože k spáse naozaj nevedie. 
Vysvetľuje to zase Pavol, keď odhaľuje, že cieľom Zákona 
prikázaní nebola spása, ale niečo iné: „Vieme, že všetko, čo 
hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli 
umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený 
z viny.“ (Rim 3,19). Jednoducho odpor a nechuť, ktoré v nás 
požiadavky Zákona vzbudzujú, sú dôkazom toho, že hriech 
v nás je, že naše srdce je choré, neschopné žiť v radosti a 
šťastí Život Boha (zrkadliaci sa v požiadavkách Zákona) 
a preto potrebujeme uzdravenie obrátenia! Bodka. Viac od 
Zákona nechcite! 

3) K SPÁSE VEDÚ SKUTKY LÁSKY!  

Na to, aby sme prijali spásu, musíme uveriť, vo viere sa 
zamilovať, v sile Božej Lásky sa odhodlať aj sami milovať – 
a začať milovať. Čiže konať skutky lásky. Navonok rovnaké, 
ako skutky Zákona. Ale iba navonok. Pretože na rozdiel od 
skutkov pokrytectva, kedy konáme dobro zo sebeckých 
dôvodov (ako sú uznanie, zisk, reklama, snaha zakúpiť si 
spásu v Nebi, či umlčať zlé svedomie,…); a na rozdiel od 
skutkov konaných z podriadenosti Zákonu, ktoré konáme 
z prinútenia, bez chuti a s odporom; na rozdiel od nich skutky 
lásky sú konané z lásky: slobodne, bez donútenia, 
z vlastného rozhodnutia, v radosti a v hlbokom pokoji 
a v naplnenosti, ktoré sú ovocím lásky samotnej. A tak, 
hoci navonok to vyzerá, že konáme to isté, nie je to to isté. 
Medzi skutkami podľa Zákona a skutkami z lásky je 
rovnaký rozdiel, ako medzi Peklom a medzi Nebom. A to 
doslova! 

Takže, v krátkosti: 

• Byť v Nebi znamená, že milujeme tak, ako Boh. Nebo 
je práve tento stav, keď milujeme, pretože sme sa k láske 
slobodne rozhodli, posilnení a uschopnení skúsenosťou 
Božej Lásky. 

• Láska sa potom navonok prejavuje skutkami, pretože 
láska, to nie je nejaký amorfný pocit, nejaké sentimentálne 

rozplývanie sa, ale skutočný a hlboký vnútorný postoj, 
navonok vyjadrený skutkami. 

• A podľa týchto skutkov – podľa toho, že konáme to, čo 
konáme a konáme to nezištne, slobodne a so skutočnou 
radosťou – tak podľa toho môžeme u každého človeka 
jasne a jednoznačne posúdiť, či spasený je, alebo nie je. 

Presne túto dynamiku vyjadrujú Ježišove slová o súde: „Vtedy 
mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného 
a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy 
sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého 
a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo 
väzení a prišli sme k tebe?““ (Mt 25,37–39). Tí, ktorí konali 
z lásky, nekonali z vypočítavosti, veď ani netušili, že ich 
skutky majú nejaký vzťah k Ježišovi a k spáse. Konali z lásky. 
Samozrejme a prirodzene. Rovnako samozrejme a prirodzene, 
ako tí druhí zase nekonali, pretože netušili, že by to pre nich 
mohlo byť užitočné. Čo je zase úplne normálnym a 
prirodzeným postojom sebectva. 

• V Ježišovom podaní potom „súd“ spočíva vlastne už len 
v konečnom „roztriedení“ a v konečnom potvrdení a 
skonštatovaní toho, čo už dávno rozhodnuté je: kto uveril, 
miluje a tak už žije Nebo; a kto neuveril, nemiluje a teda 
už žije svoje Peklo, na ktoré sa sám odsúdil.  

Vyjadrujú to zase Ježišove slová, keď hovorí: „Kto počúva 
moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a 
nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Jn 5,24). 
A inde: „17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, 
ale aby sa skrze neho svet spasil. 18 Kto v neho verí, nie je 
súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v 
meno Jednorodeného Božieho Syna. 19 A súd je v tomto: Svetlo 
prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich 
skutky boli zlé.“ (Jn 3,17–19).  

A to je všetko. Viac už vari niet čo dodať. 

Čas slov skončil. Nastáva čas skutkov.  

• Čas uveriť – a viera sama je skutok, bytostné rozhodnutie 
celého človeka, jeho mysle, tela, konania, života, všetkého, 
nielen nejaká „zmena mienky“ či povrchného „názoru“… 
Uveriť takto, celým svojim bytím Ježišovi to, že milovať, 
to je Nebo,  najväčšie šťastie a naplnenie, aké jestvuje! 
Presne toto je tá viera, o ktorej Ježiš hovorí v súvislosti 
s uverením! 

• A potom, samozrejme, prichádza aj čas začať naozaj 
milovať – a láska samotná je zase skutkom, hlbokým 
a bytostným vnútorným postojom, rovnako hlbokým 
a bytostným, ako viera;  nielen sentimentom, či nejakým 
pocitom.  

Jediné, na čom v našom živote záleží, je toto: naučiť sa 
milovať. Tak ako Boh. Zapamätajte si to! Nič nie je 
dôležitejšie, ba vôbec nič nie je dôležité, okrem tohto 
jedného: naučiť sa milovať ako Boh. V konečnom dôsledku 
nezáleží na dĺžke modlitieb, ani na počte omší, ani na sile 
chariziem, ani na skvostnosti znamení, ani na veľkosti 
vedomostí, ani na postavení v Cirkvi, ani na ničom okrem 
jedného: okrem schopnosti milovať ako Boh. To je všetko 
a nič nadto nejestvuje.  

Tak teda do toho! 

A Božia Moc nech toto veľké dielo aj naozaj zdarne vo Vás 
a s Vami dokončí! 

Váš Inky 


