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Čo znamená súdiť a odsúdiť? – Ježišova rovnica – ako to videl Pavol – kedy teda nesúdime? – prečo je to tak? 

Ježiš hovorí: „Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a 
nebudete odsúdení!“ (Lk 6,37 SSV). Čo to presne v praxi 
znamená? 

Prvé vodítko nám dáva Ježiš vo svojom rozhovore s Nikodé-
mom, keď mu hovorí: „Boh neposlal Syna na svet, aby svet 
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil“ (Jn 3,17 SSV). 
Akoby existovali len dve alternatívy: Alebo druhého neodsúdiť 
a zachrániť ho (spasiť = dosl. zachrániť), alebo ho nezachrániť – 
a tým odsúdiť. Že to tak naozaj môže byť, vidíme v známom 
príbehu s cudzoložnicou: „Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu 
pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku  4 a 
povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzolož-
stve.  5 Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. 
Čo povieš ty?"  6 Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho 
obžalovať.“   (Jn 8,3-6 SSV). Ježiš má len dve možnosti: alebo 
sa pokúsi ženu nejako zachrániť a to napriek tomu, že je to pre 
neho riziko a je to pasca, nastražená na neho, alebo to neurobí – 
ale tým pádom odsúdi ženu na smrť, pretože títo mužovia ju 
presne podľa slov Zákona vezmú a ukameňujú…  

Zdá sa, že aj Pavol podobne vnímal fakt, že ak neurobí všetko, 
čo je v jeho silách, na záchranu iných ľudí, tak ich tým odsúdi 
na riziko a možno aj fakt zatratenia, ale s nimi odsúdi aj seba.  

Najprv teda hovorí: „Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, 
bude spasený.  14 Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? 
A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez 
kazateľa?“  (Rim 10,13-14 SSV). 

Z toho pre seba samého vyvodí veľmi jednoznačný záver: „Ak 
hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť 
a beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1 Kor 9,16 SSV). 
Pretože ak spása je z viery a viera z ohlasovania (nielen slova-
mi, ale aj príkladom, životom, zakladaním cirkevných spoločen-
stiev a pozývaním do nich, vyučovaním,… – stačí sa pozrieť na 
komplexnú Pavlovu stratégiu evanjelizácie) – a ak mám mož-
nosť v tomto smere niečo urobiť, potom by mi bola beda, ak by 
som tak neurobil, pretože tým by som súdil a odsúdil ľudí v 
mojom dosahu na riziko a možno aj skutočný osud zatratených 
ľudí! 

Preto Pavol všetky svoje sily sústredí do záchrany ľudí okolo 
seba: „Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil 
aspoň niektorých“ (1 Kor 9,22 SSV). Dokonca sa neuspokojuje 
len s pokusom o záchranu ľudí, ktorí sú práve okolo neho, ale 
prostredníctvom svojich ciest sa usiluje „zasiahnuť“ čo najviac 
ľudí všade, kam sa len dokáže dostať. 

Až potom, keď takto koná, môže aj sám pre seba očakávať 
nádej spásy, ako hovorí: „Všetko robím pre evanjelium, aby som 
mal na ňom podiel“ (1 Kor 9,23 SSV). Presne v zmysle zásady: 
Pretože som sa usiloval zachrániť ľudí a neodsúdil som ich 
svojou nečinnosťou, ľahostajnosťou, či strachom k záhube, 
môžem podľa slov Krista očakávať, že aj ja sám ním budem 

zachránený a spasený. 

Zhrňme si to teda: Súdiť a odsudzovať blížneho znamená, že: 

• SÚDIM: povedať si v duchu na adresu druhého: „To je 
zbytočné. On sa aj tak neobráti. On aj tak neuverí. Ešte sa mi 
vysmeje, alebo na mňa agresívne vybehne. Nie, zbytočne sa 
namáhať… radšej sa mu vyhnem, nechcem s ním nič mať…“ 

• ODSUDZUJEM HO: čiže nepodniknúť nič, alebo len málo 
na záchranu týchto ľudí, či už z pohodlnosti, ľahostajnosti, 
strachu pred reakciou ich a okolia,… Tým ich ale vystavujem 
riziku a nakoniec možno aj osudu večného zatratenia! A ako 
hovorí už starozákonný text: „Teba som dal za strážcu 
Izraelovho domu. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ich z 
mojej strany!  8 Ak vtedy, keď poviem bezbožnému: “Bezbož-
ník, určite zomrieš!”, nebudeš hovoriť, aby si bezbožníka 
vystríhal pred jeho cestou, ten bezbožník zomrie pre svoju 
vinu, ale jeho krv budem požadovať z tvojej ruky.  9 Ale ak si 
ho ty upozornil pred jeho cestou, aby sa z nej vrátil, a nevrá-
til sa zo svojej cesty, on zomrie, no ty si si zachránil dušu.“  
(Ez 33,7-9 SSV). 

Nakoniec posledná poznámka: Prečo je to tak? 

Odpoveď je jednoduchá: byť spasený = byť zbožštený. Byť 
ako Boh, žiť ako Boh, v spoločenstve Trojice – a následne, 
ako výsledok, mať aj podiel a účasť na radosti a blaženosti 
tohto nádherného spoločenstva Boha. 

Ak teda konám ako Boh – neodsudzujem ľudí k záhube, 
nesúdim ich ako beznádejné prípady, ale miesto toho ich 
úprimne a opravdivo milujem, záleží mi na nich, zachraňu-
jem ich a v tomto úsilí hoci aj život položím – potom konám 
ako Boh, ako Kristus. Som Mu podobný a teda sám tak 
vstupujem do spásy, do Neba, ktoré je dokonalou podobnos-
ťou s Bohom. 

Ak tak nekonám – súdim, že ľuďom okolo seba aj tak nepo-
môžem a možno to ani nie je treba, veď Pán Boh sa nad nimi 
nakoniec zmiluje aj bezo mňa… (čo je hlúposť, pretože 
žiadne Božie zmilovanie nemôže nahradiť vieru a obrátenie 
človeka, ale mnohí tomu z pohodlnosti veria a používajú to 
ako výhovorku) a preto sa nijako moc neangažujem v ich 
záchrane, ak vôbec… a tým ich odsudzujem k záhube… – tak 
potom ja sám nekonám ako Boh, nezmýšľam ako Boh, nie 
som ako Boh, nežijem ako Boh a ani s tým nič nerobím. A 
tým v prvom rade ja sám seba odsudzujem na zatratenie, 
ktorého podstatou je práve toto: Nie som ako Boh, nežijem 
ako Boh a preto aj ďaleko od Božej tváre, od ktorého ma delí 
neprekročiteľná bariéra tejto nepodobnosti, ktorú som si ja 
sám slobodne vyvolil. 
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