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Ako budú súdení kresťania a ako nekresťania? 

 

Biblia jasne učí, že bude deň zúčtovanie a každý, muž, žena bude súdený. „A ako 

je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd.“ Židom 9,27 

2Pt 3.9 „Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale 

vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na poká-

nie.“ 

Negatívna správa pre každého človeka je, že je hriešny a svojou usilovnosťou sa 

nedostane k Bohu, ani do večného života s ním. (R 3,23) Pozitívna správa  je, že 

je možné odpustenie a vykúpenie cez smrť Pána Ježiša Krista (R 3,24). On za-

platil dlh, ktorý sme my nemohli zaplatiť a ponúka spásu ... čo znamená, že od-

pustenie hriechov a večný život  je pre všetkých, ktorí uveria a prijmú to. Urobil 

pre nás to, čo sme nemohli urobiť sami pre seba. 

Jasné je, že to, prečo Boh nás varuje pred nadchádzajúcim rozsudkom je, že  On 

chce, aby sme sa vyhli  odsúdeniu. Boh dáva každému človeku rozhodnúť sa, či 

strávi večnosť v nebi alebo v pekle. Božia láska je uvedená v tom, že cesta do 

neba nie je možná pre človeka, aby si ju zaslúžil, pretože je hriešnik. „Ale Boh 

dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte 

hriešni.“ (Rím.5). Preto je Boh, ktorý sám prišiel na túto zem narodený ako človek 

a trpel, zomrel za naše hriechy. „On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami 

sa nám dostalo uzdravenia“ (Iz 53,5)   

Biblia nám hovorí o dvoch súdoch: 

(A) súd zatratených: Zjavenie 20:11-15. „rozsudok od bieleho trónu“ 

(B) súd zachránených: 1Kor. 3:10-15;  2Kor. 5:10-11. „Béma posúdenie “; 

„Béma“  to je grécke slovo pre "súdnu stolicu", alebo stupienok rečníka. Tu sa 

odkazuje na grécke olympijské hry, na miestom, kde boli odovzdávané odmeny.  

Povedzme ako typicky 3 miesta: prvé, druhé a tretie. Nebolo to miesto, kde sa 

skonštatovalo, že niekto prehral, alebo bol diskvalifikovaný.  

Boží súd kresťanov je rovnaký. Nikto v tomto rozsudku, nebude odsúdený, preto-

že ich hriechy sú odpustené, kresťania sú spasení (dobehli do cieľa života, za-

chovali vieru až do konca). Tu  však budú posúdení, budú „účtovať“, preukazovať 



svoju prácu pre Krista, ktorú robili na zemi počas života. Napr. podobenstvo 

o talentoch Mt 25,14-30. 

Malo by byť zrejmé, že všetci sa objavia pred Bohom v jednom z týchto dvoch 

rozsudkov. 

Ktorý zo súdov sa bude týkať teba, alebo mňa, to závisí od jedného faktu: či si v 

živote spoznal svoju hriešnosť,  a uveril si, že Pán Ježiš zomrel za teba a začal si 

pod vplyvom božej lásky meniť svoj život. Mnoho ľudí má nesprávnu predstavu, 

že po smrti sa postavíme pred Boha a on zváži naše životy. Ktorých vecí bolo 

v našom živote viac:  dobrých, alebo zlých. Preváženie smerom k vyššiemu 

množstvu dobrých znamená vstupenku do neba. Inými slovami, podľa našich 

dobrých skutkov môže vojsť do neba. Avšak, toto je úplne falošná pravda. 

„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, 

má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ Ján 5,24 – to ne-

protirečí Pavlovmu výroku, že sa raz musíme postaviť pred božiu súdnu stolicu. 

To je to posúdenie života kresťana. Boh bude vyhľadávať vieru v Krista v našom 

živote.  

Čo bude výsledkom posúdenia života kresťana, keď už vlastne bude „v nebi“? 

1Kor. 3,12...  „Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, 

seno, slamu,  každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zja-

ví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, 

čo postavil, dostane odmenu;  ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce 

zachráni, ale len ako cez oheň.“ 

Ak odmietame veriť a zomrieme bez prijatia Krista, budeme súdení súdom od   

veľkého bieleho trónu  a všetci tam odsúdení budú uvrhnutí do "ohnivého jazera" 

alebo pekla a večne oddelení od Boha. Zjavenie 20:11-15 

Ján 3:36 „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí 
život, ale hnev Boží zostáva na ňom.“ 
 
Ako človek strávi večnosť určujeme už tu na zemi. Nie je možné svoj život polep-
šiť po smrti, ako to učí RKC. Je to podobné písomke v škole: keď  čas pre písanie 
vyprší, odovzdá sa učiteľovi a nie je možné v nej čokoľvek meniť. Známka je už 
určená podľa správnosti odpovedí. Podobne je to aj s životom človeka.   
 
Dôraz, na ktorý by malo byť zamerané vyučovanie pre kresťanov je na to, že hoci 

sme už prijali Ježiša ako Spasiteľa, potrebujeme sa mu stále viac a viac podobať, 

meniť svoj charakter na jeho charakter. „On musí rásť a ja sa umenšovať“ pove-

dal Ján Krstiteľ o Ježišovi.  

Nebo je miestom odmeny a pochvaly od Boha. Nie je to nárokovateľná odmena, 

je to milosť. 


