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Abstract:  

Matt 25,31-46 talks about the last judgement, which will take place after the arrival of 

Son of Man to the earth. Matthew introduces Jesus as someone who will divide gathered 

nations on the bases of their actions toward those who are marginalized in this world. 

He illustrates this using the image of separation of sheep and goats. Since the criterion 

for the division of nations is not whether they accepted faith, but the actions of man, 

this may seem in contrast with Lutheran teaching of justification by grace through faith. 

For this reason, the paper will provide an analysis of chosen text with regard to the 

issue of the last judgement. We would also like to offer some possibilities for 

interpretation of the tension between God´s judging activity and his grace and 

forgiveness.  
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1. Úvod  

Matúšovo evanjelium je najdlhším kanonickým evanjeliom v Novej zmluve. Nie je 

najstarším, ale predsa je pravdepodobne najvplyvnejším kanonickým evanjeliom. V cirkvi 

hralo od jej počiatku dôležitú úlohu, avšak v rámci luteránskej hermeneutiky bolo často 

podceňované a prehliadané. Napriek tomu, že stálo v tieni pavlovskej, ale aj jánovskej 

zbierky spisov (a 1. listu Petra), patrilo spolu s Jánom medzi Lutherove obľúbené evanjeliá.2 

                                                           
1 Táto práca bola podporovaná Univerzitou Komenského v Bratislave prostredníctvom grantu UK/157/2018 

„Božia spravodlivosť ako motív spravodlivého konania ľudí v Evanjeliu podľa Matúša“. 
2 Batka poukazuje na skutočnosť, že Luther napísal komentár alebo kázeň ku každej kapitole Matúšovho 

evanjelia. Viď: Ľubomír Batka, „Ecclesiology in Matthew and Luther: Implications for the Contemporary 

church,“ in O filozofii a viere: Zborník z prvého česko-slovenského filozoficko-teologického sympózia, ed. 

Marek Neština (Bratislava: Univerzita Komenského, 2016), 24.  
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K sekundárnej pozícii Matúšovho evanjelia prispel Matúšov silný dôraz na Zákon (napr. Mt 

5,17-48; 23), spravodlivosť (napr. Mt 5,20; 6,6.33), súd (napr. Mt 3,12; 5,13.19-20; 18,1-3; 

22,1-14) a etickú zodpovednosť človeka k svojmu blížnemu (napr. Mt 7,12; 22,34-40). 

Mt 25,31-46 je jedným z príkladov takýchto dôrazov. Vzhľadom na luteránske učenie 

o ospravedlnení sa k problematike posledného súdu svojím obsahom javí na prvý pohľad 

veľmi provokačne. Kritériom tejto eschatologickej kozmickej udalosti je totižto konanie 

jednotlivcov, ktorí sú rozdelení do dvoch skupín – „ovce“ napravo a „kozly“ naľavo. V celom 

texte nenájdeme zmienku o milosti ani viere, dôraz ale naopak spočíva na skutkoch človeka, 

tých, ktoré urobil, ale aj tých, ktoré zanedbal.  

Keď v tomto článku hovoríme o Božej súdiacej spravodlivosti, uvedomujeme si široký 

význam pojmu δικαιοσύνη a tiež jeho nejednoznačnosť v Novej zmluve. Na túto 

problematiku poukázal aj Charles Lee Irons, ktorý sa jej v knihe „The Righteousness of God“ 

bližšie venuje.3 Predmetom tohto článku bude teda predovšetkým analýza toho, do akej 

miery predstavuje ľudské konanie v Mt 25,31-46 kritérium pre obstátie na súde a aké 

spôsoby riešenia boli v tejto oblasti navrhnuté. Je táto kapitola potvrdením, že viera nehrá 

na poslednom súde kľúčovú úlohu, ale rozhodujúcim je etické konanie človeka?4 

 

2. Rozbor Matúš 25,31-46 

Štrukturálne táto perikopa5 pozostáva z 3 hlavných častí alebo „scén“, príp. „krokov“, ktoré 

nasledujú po sebe. Text začína príchodom Syna človeka na svet, zhromaždením národov 

a ich rozdelením na dve skupiny. Druhá časť (od verša 32b) presúva dej na salaš, na ktorom 

sú udalosti z prvej scény ilustrované na príklade oviec a kozlov, ktoré sú od seba oddelené 

a postavené na pravú a ľavú stranu od pastiera. Tretia časť (čiastočne od verša 34, najviac od 

35) obracia pozornosť na Ježiša a čitateľa presúva späť do prítomnosti (z pohľadu ľudí na 

súde do minulosti), ktorá je kľúčovým kritériom pre rozdelenie, ktoré práve prebehlo. 

Štruktúra tejto časti Matúšovho evanjelia súvisí s identifikovaním jeho žánru. Bežne 

sú tieto verše chápané ako podobenstvo, avšak objavujú sa aj názory, že by ním nemuselo 

                                                           
3 Irons hovorí o troch najznámejších interpretáciách tohto pojmu: legálny výklad (spravodlivosť ako vynášanie 

rozsudkov na základe platných noriem, ako súdny akt); etický výklad (ako konkrétne konanie smerom 

k iným subjektom); relacionálny alebo vzťahový výklad (všíma si spravodlivosť v rámci konkrétnych 

vzťahov medzi subjektami, pričom ide o dodržiavanie toho, čo si daný vzťah alebo zmluva vyžaduje). Veľmi 

podrobne sa tomu venuje vo svojej knihe: Charles Lee Irons, The Righteousness of God: A Lexical 
Examination of the Covenant-faithfulness Interpretation (Tü ̈bingen: Mohr Siebeck, 2015). 

4 Leander E. Keck, The New Interpreter´s Bible: A Commentary in twelve volumes (Volume VIII) (Nashville: 

Abington Press, 1995), 455.  
5 V rámci tohto príspevku sa nejdeme venovať otázke, či táto perikopa pochádza priamo od Ježiša, alebo je 

výsledkom Matúšovej redaktorskej práce. 
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byť. Niektorí bádatelia, napr. Victor K. Agbanou, Pierre Bonnard, Ján Kalvín, Michael D. 

Goulder, Matthew Henry, David Hill, Werner G. Kümmel, berú text ako „vysoko 

štylizovaný a zosumarizovaný opis skutočnej budúcej udalosti, posledného súdu celého 

sveta.“6 Odvolávajú sa pritom na jeho netradičnú štruktúru a na skutočnosť, že obrazná reč 

nie je pri samotnom výklade kľúčová, keďže text je možné vyložiť aj bez pochopenia obrazu 

oviec a kozlov. Žánrové zaradenie pochopiteľne ovplyvňuje interpretáciu biblického textu, 

na čo sa pozrieme neskôr.  

Podobenstvo začína príchodom Syna človeka na zem, na ktorej sa pred ním 

zhromažďujú národy. Predstava Syna človeka, ktorý prichádza na oblakoch, pochádza 

z Dan 7,13. Smith sa nazdáva, že Ježiš podobenstvom z Mt 25,31-46 odpovedá na otázku, 

kedy príde Syn človeka, pričom dáva neočakávanú odpoveď, že Ježiš je už teraz prítomný 

v marginalizovaných tohto sveta, a teda nie je nutné hľadieť do ďalekej budúcnosti, ale plne 

sa venovať prítomnosti.7 Martin Luther veril, že v Matúšovom evanjeliu sa kráľovstvo Božie 

neobjavuje iba ako entita budúcnosti, ale sa týka aj tohto sveta.8 Táto predstava pridáva na 

dôležitosti a naliehavosti nasledovaniu Ježišovho učenia a uskutočňovaniu jeho 

spravodlivosti.  

Matúš v tomto podobenstve využíva niekoľko diachrónnych opozít.9 Prvým je grécky 

pojem συναχθήσονται (zhromaždiť) a ἀφορίζει (rozdeliť). Opäť, aj motív zhromaždenia 

národov nachádzame už v Starej zmluve, napr. v Mich 4,1-3. Nezvyčajným prvkom tohto 

podobenstva je, že nenadväzuje na situácie z každodenného života (či už 

z poľnohospodárstva, rybolovu, etc.), avšak predsa môžeme predpokladať, že predstavy 

týkajúce sa posledného súdu boli medzi Matúšovými čitateľmi známe. 

Jednou z dôležitých otázok je, kto všetko patrí medzi zhromaždené národy. Frederick 

D. Bruner hovorí, že pri obsahovej analýze označenia „všetky národy“ sú známe 2 prístupy 

– univerzálny prístup pripúšťa, že Ježiš v týchto odkazoch myslí na všetkých ľudí vrátane 

kresťanov (Bruner, Weber); reštriktívny prístup pod „všetkými národmi“ chápe všetkých 

pohanov, okrem kresťanov, ktorí sú zahrnutí v druhom pomenovaní „bratia“ alebo „títo 

najmenší“.10 Príkladom takéhoto prístupu je napr. Runesson, ktorý sa problematike venuje 

                                                           
6 Frederick Dale Bruner, Matthew: A Commentary. Vol. 2, Matthew 13-28 (Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans 

Pub., 2007), 564.  
7 Robert H. Smith, Augsburg Commentary on the New Testament: Matthew (MN: Augsburg Fortress 

Publishers, 1989), 296.  
8 Batka, „Ecclesiology in Matthew and Luther: Implications for the Contemporary church,“ 26.  
9 Na tieto upozorňuje Mrázek v Jiří Mrázek, Podobenství v kontextu Matoušova evangelia (Jihlava: Mlýn, 

2010), 184-185. 
10 Bruner, Matthew: A Commentary, 564. 
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s ohľadom na otázku prítomnosti Židov na tomto súde. Domnieva sa, že ide iba o súd 

nežidov, ktorí nie sú Kristovými nasledovníkmi, pričom kritériom je, aký postoj zaujali k 

τῶν ἐλαχίστων, ktorí podľa neho reprezentujú kresťanov. V takomto zmysle sa domnieva, 

že Matúš zachováva oddelený súd Židov a nežidov.11 

Téma rozdelenia jednotlivcov a skupín je motívom, ktorý sa objavuje v Matúšovom 

evanjeliu už od Mt 24,3, kde Ježiš hovorí o znameniach konca času. Najsilnejšie je to 

badateľné práve v Mt 24,11-13 (falošní proroci a tí, ktorí vytrvajú do konca); 24,30-31 

(zhromaždenie vyvolených zo 4 strán po príchode Syna človeka); 24,37-39 (tieto verše 

spájajú udalosti s Noachom); 24,40-41 („jeden vzatý, druhý ostane“). Matúš túto časť 

zaraďuje do väčšieho, 5. celku Ježišových rečí – podobenstiev s eschatologickou tematikou, 

ktoré na tento motív nadväzujú. Čitateľa prekvapí spôsob rozdelenia, ktorý naznačuje druhá 

scéna, na „ovce“ a „kozly“.  

Pri rozdeleniach v Matúšovom evanjeliu sme si mohli všimnúť, pri zmienených 

opozitách (3,12; 13,24-30; 13,47-50), že bolo ľahké určiť kvalitatívny rozdiel medzi 

rozdelenými skupinami (pšenica a kúkoľ, príp. plevy; dobré a zlé ryby) a v čom tento rozdiel 

spočíval. V takomto zmysle je treba uvažovať nad tým, v čom sa odlišujú kozy od oviec a v 

čom spočíva kvalitatívna prednosť oviec. Ez 34,17-22 vykresľuje podobný obraz 

rozdeľovania kôz a oviec, avšak Kathleen Weber upozorňuje na to, že v tomto prípade môžu 

byť jednotlivé preklady tejto časti mätúce, vzhľadom na skutočnosť, že v prípade Ez 34,17-

22 ide o rozdeľovanie v rámci tej istej skupiny, v Mt 25,31-46 naopak sú oddelené ovce od 

kôz.  

V Palestíne boli kozy a ovce pasené spoločne, pričom na noc boli večer rozdelené 

(keďže krátkosrsté kozy potrebovali viac ochrany pred chladom).12 Celkovo je známa určitá 

odmeranosť ku kozám a prednosť oviec ako v grécko-rímskom svete, tak aj v židovsko-

palestínskej literatúre obdobia medzi 200 ante až 100 post. Ovce boli hodnotené ako 

inteligentnejšie, poddajnejšie a tichšie. Kozy boli naopak vnímané ako živelné, hlučné, ale 

taktiež boli často obrazmi promiskuitnej sexuality.13 K negatívnemu postoju ku kozám 

prispela aj symbolika svetla a tmy, kde ovce boli chápané ako tie „biele“ a kozly ako „čierne“. 

                                                           
11 Podľa Runessona sa oddelený súd pre Židov a nežidov nachádza vo viacerých biblických, ale aj 

mimobiblických textoch (por. Ez 39,21; Joel 4; Am 1-2; Zach 7,8-14; 9,1-8; Mich 7,11-13; PsSal 17,26-30; 

1En 91,7-16; 4Ezd 13,33-49; 2Bar 72; TestBen 10,7-9; R 2,9-10; 1Pt 4,17). Kritériom bol často vzťah 

konkrétneho národa k Izraelu. Ježiš v Mt 25,31-46 mení meradlo súdu, nejde o vzťah k celku Izraela, ale 

iba časti, ktorá je súčasťou mesianistického prúdu. Viď: Anders Runesson, Divine Wrath and Salvation in 
Matthew (Minneapolis: Fortress Press, 2016), 26. 

12 Kathleen Weber, „The Image of Sheep and Goats in Matthew 25:31-46,“ The Catholic Biblical Quarterly 59 

(1997): 662-670. 
13 Weber, „The Image of Sheep and Goats in Matthew 25:31-46,“ 665. 
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V Starej zmluve nachádzame pozitívne (napr. Dt 32,14; Vľp 4,1; 6,5; 1Sam 25,2; Lv 16,5-22; 

Sdc 13,15; Iz 11,6), aj negatívne príklady postoja ku kozlom (Dan 8,1-12.20-21; Ž 22,12; Prís 

30,31 a Iz 14,9- spolu s inými silnými zvieratami mužského rodu sú predstavené ako príklad 

arogancie a nespravodlivej moci).  

V kontexte podobenstva o poslednom súde je zjavné, že Matúš kozlov neprezentuje 

ako tých, ktorí sú chápaní ako horší pre ich sexuálne správanie, farbu srsti, hodnotu, ale 

Ježiš priamo hovorí, že ide o ich postoj k τῶν ἐλαχίστων. Toto nás privádza k 3. scéne, 

v ktorej Ježiš presúva pozornosť na súčasnosť a konanie ľudí, ktorým vysvetľuje zaradenie 

do skupín.  

Podobenstvo je zo štrukturálneho hľadiska veľmi zaujímavé nielen pre rozdelenie 

príbehu do troch „scén“, o ktorých sme sa zmienili vyššie, ale aj prerozprávaním dvoch 

rozhovorov (s ovcami a kozlami) zrkadlovým spôsobom.  

 

Po rozdelení do skupín je obom stranám adresovaný prislúchajúci príkaz – jednej 

δεῦτε14, druhej πορεύεσθε. Tieto taktiež stoja v texte ako antonymá. Prvá skupina smeruje 

do večného kráľovstva, druhá do večného ohňa.15 Ježiš svoje rozhodnutie vysvetľuje 

formulou ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην 

καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ 

ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με („ovciam“ v 35-36; „kozlom“ v 42-43). Obe skupiny sú z tohto 

tvrdenia prekvapené a formou otázky znova opakujú vyslovenú formulu (37-39; 44). Toto 

štvornásobné vyslovenie formuly je zvláštnym prvkom, ktorý sa však zhoduje s Matúšovým 

                                                           
14 Tento pojem zaznel aj v Mt 4,19 pri povolaní učeníkov. Nejde len o pozvanie k súdu, ale v prípade „tých  

napravo“ aj o pozvanie k večnému životu. 
15 Skutočnosť, že večné kráľovstvo a večný oheň sú založené už od stvorenia sveta (ἀπὸ καταβολῆς κόσμου), 

neznamená, že by mal byť tento text vykladaný v kontexte učenia o predestinácii. Skôr ide o pozvanie typu 

ľudí, pre ktorých bolo toto kráľovstvo pripravované. „Od počiatku, ako to Ježiš učí, bol svet stvorený s 

perspektívou rozdelenia na jeho konci.“ Viď. Bruner, Matthew: A Commentary, 579. 

Verše 31 - 32a

Príchod Syna 
človeka; 

zhromaždenie 
národov 

(συναχθήσοντ
αι); rozdelenie 

národov 
(ἀφορίσει)

verš 32b - 33

skupina 
sprava 

ilustrovaná 
ako ovce

verš 34- δεῦτε do 
dedičného 

kráľovstva, ktoré 
bolo od stvorenia 

pripravené

formula (verše 35 -
36); prekvapenie
spravodlivých; 
zopakovanie 

formuly ako otázky 
(verše 37 - 39)

verš 40

rozuzlenie= 
vysvetlenie 

verš 32b - 33

skupina zľava 
ilustrovaná 
ako kozly

verš 41-
πορεύεσθε do 
večného ohňa, 
pripraveného 

diablovi a jeho 
anjelom

formula (verše 42 -
43); prekvapenie
druhej skupiny; 

zopakovanie
skrátenej formuly 
ako otázky (verš 

44)

verš 45

rozuzlenie= 
vysvetlenie

konštato
vanie 

výsledku 
vo verši 

46
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katechetickým zámerom. K ich zneniu môžeme doplniť, že tretíkrát (42-43) sa objavuje 

mierne skrátená, štvrtýkrát (44) iba vymenováva jednotlivé skutky, ktoré jednotlivci 

v skupine naľavo zanedbali. Verše 45-46 sú konštatáciou výsledku súdu.  

Predstavy týkajúce sa večného života a večného odsúdenia (βασιλείαν; τὸ πῦρ τὸ 

αἰώνιον) nie sú pre potreby tohto článku dôležité, všimneme si iba možnosť, že večný oheň 

je chápaný ako určitá súčasť posledného súdu. Petr Pokorný odkazuje na predstavu 

posledného súdu ako takého, na ktorom Boh vyberie to, čo zodpovedalo Božej vôli a bude 

to rozvinuté na novej úrovni a to, čo nezodpovedalo, bude odsúdené a prepadne Božiemu 

súdu. Pokorný „večný oheň“ (ako sa o ňom zmieňuje napr. Mt 25,41) interpretuje ako 

nezvrátiteľný zánik akýchkoľvek pokusov na zvrátenie Božieho dobrého zámeru, nie ako 

večné, trvalé trápenie.16 To zlé, hriešne nemôže už povstať z popola, lebo oheň stále horí.17 

Keďže nie je možné oddeliť jednotlivca od jeho diela, bude preskúšanie tohto diela určujúce 

aj pre budúcnosť konkrétneho človeka. „Človek nebude odsúdený, ak je svojou vierou 

spojený s Kristom a ak sa nestotožní so svojím zlým „dielom“, ale musí byť božím súdom 

uspôsobený k novému životu.“18 Práve príbehy o posadnutých démonmi nám ukazujú, že 

človek nie je determinovaný svojím zlyhaním, resp. hriechom. Veriť v takomto zmysle 

neznamená nehrešiť, ale vedieť sa odpútať od svojich hriešnych skutkov a na poslednom 

súde sa vzdať toho, čo pred Bohom neobstojí. Ak sa človek už teraz spojí vzťahom s Ježišom, 

je to dobrý predpoklad na zmysluplné jednanie, ktoré obstojí na poslednom súde. Naopak, 

ak by odstránenie toho nezhodného s Božou vôľou odstránilo esenciálnu časť existencie 

jednotlivca, Ježišov výrok z 25,46 by mohol byť skôr konštatáciou jeho smrti.  

Ďalšou dôležitou časťou tretej „scény“ je opakujúca sa formula z veršov 35-36.37-

39.42-43. 44. Takéto opakovanie by mohlo mať katechetickú funkciu, preto z tohto dôvodu 

Mrázek formulu nazýva určitým „malým katechizmom“, ktorého autorita je podporená 

scénou Božieho súdu. Jeho úlohou je, aby si ju čitatelia, resp. poslucháči dobre zapamätali.19 

Formuly sa venujú 6 typom súženia, ktoré postihuje ľudí – hlad a smäd (tieto dve 

predstavujú základné ľudské potreby), byť cudzincom a nedostatok oblečenia 

(pohostinnosť), choroba a uväznenie (navštívenie vonkajšie aj vnútorne zranených a tých, 

ktorí sú z určitého dôvodu na periférii spoločnosti). Takéto zoznamy nachádzajú určité 

ozveny v Mt 11,4-6, pričom obe miesta mohli vychádzať z Iz 61,1-5 (objavujú sa tu 

                                                           
16 Petr Pokorný a Jozef Veselý, Perspektíva víry (Praha: Kalich, 1991), 107. 
17 Jiří Mrázek, Evangelium podle Matouše (Praha: Centrum biblických studií, 2015), 427. 
18 Pokorný a Veselý, Perspektíva víry, 124. 
19 Jiří Mrázek, O kozlech, ovcích a lidech: Ježišova podobenství podle Matoušova evangelia (Jihlava: Mlýn, 

1997), 141. 
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chudobní, tí so zraneným srdcom, zajatí, cudzinci, etc.). Daniel Marguerat konštatuje, že 

v antike predstavovali tieto potreby (telesné, sociálne a sloboda) sociálny status človeka, 

resp. ich nedostatok znamenal odobratie hodnoty v rámci spoločnosti.20 Za povšimnutie 

stojí, že sa v zozname nenachádza oplakávanie mŕtvych. Celá Ježišova služba je zameraná 

na živých, a preto nejde ani tak o samotnú lásku, ale o ľudí, na ktorých má byť láska 

učeníkov zameraná.  

Tento zoznam netreba chápať kompletne alebo finálne. Pisateľ Matúšovho evanjelia 

si uvedomuje, že ľudia majú omnoho viac a rôznych potrieb. Cieľom je zameranie sa na 

konkrétnu službu, ktorá môže ľuďom priniesť lásku, ktorá im v živote chýbala, a to v jej 

konkrétnom prejave. Táto služba je predstavená bytostne individuálne a nesnaží sa byť 

riešením na celosvetové problémy ľudstva.   

Koho sa však táto služba týka? Medzi bádateľmi nachádzame niekoľko prístupov 

k tomu, kto by mohol byť zahrnutý pod pojmom τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων. 

Reštriktívna interpretácia týchto slov (vzťahujúca sa iba na kresťanov) bola až do modernej 

doby väčšinovým názorom.21 Vzhľadom na kontext celej perikopy (zhromaždené sú všetky 

národy, súd sa pravdepodobne vzťahuje na všetkých, ale aj prekvapenie oboch skupín a 

Ježišove varovania pred závažnosťou súdu sú adresované všetkým, aj kresťanom – Mt 24,45-

25,46) môžeme predpokladať, že Ježiš má na mysli univerzálne utrpenie celého ľudstva, a 

teda nielen kresťanov. K takémuto názoru sa pridáva Frederick D. Bruner, Ulrich Luz, 

Daniel Marguerat, Alan H. McNeile, Eduard Schweitzer.22 

V predstave Ježišovej prítomnosti v marginalizovaných nachádzame dva silné motívy. 

V prvom rade ide o motív Ježišovej solidarity s týmito ľuďmi. Boh sa už v Starej zmluve 

prejavuje ako ten, ktorý sa zastáva vdov, sirôt, bezmocných, chudobných a núdznych (napr. 

Iz 1,13.17; Prís 19,17; 21,13; 28,27; 31,20). Ježiš prekvapivým spôsobom prekračuje tento 

súcit do takej miery, že sa s nimi sám stotožňuje a stáva sa závislým na pomoci iných (Mt 

10,42; 18,5).23 Motív Kristovej identifikácie s jeho ľudom prebrali aj cirkevní otcovia, napr. 

                                                           
20 Daniel Marguerat, Le jugement dans l´evangile du Matthieu (Paris: Labor et Fides Éditeurs, 1981), 508-509.  
21 Bruner, Matthew: A Commentary, 575. 
22 Brunner uvádza, že si Schweitzer všíma, že vo verši 45 Matúš vynecháva slová τῶν ἀδελφῶν μου, čo podľa 

neho poukazuje na univerzálny význam tohto verša. Bruner a Luz síce s interpretáciou súhlasia, avšak 

vynechanie slov pripisujú redakčnému skráteniu výpovede v tomto verši. Bruner, Matthew: A Commentary, 

581 
23 Gustavo Gutiérrez túto Kristovu prítomnosť v marginalizovaných skupinách chápe natoľko osobne, že 

hovorí o „sviatosti blížneho”, pričom to má silné sociálne následky pre kresťanskú vieru a etiku. Viditeľným 

prvkom je blížny, v ktorom prijímame samotného Krista. Človek Ježiša miluje a mu slúži v láske a službe 

iným ľuďom. Gustavo Gutierréz, A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation (Maryknoll: 

Orbis Books, 1988), 210. 
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Tertulián a Klement Alexandrijský. Predstavujú zúženú interpretáciu, Kristus je podľa nich 

prítomný iba v kresťanoch. Tento verš by sme mohli vnímať ako referenciu na postavu 

Božieho služobníka z Iz 53.  

Umiestnenie tohto podobenstva tesne pred pašiový príbeh poukazuje na to, že Ježiš sa 

nielen teoreticky, ale aj skutočne identifikuje s marginalizovanými. „Syn Boží (27,40.43) 

dobrovoľne stojí na mieste bezmocných, slabých, tých, ktorí nie sú schopní sami sa brániť, 

nenávidených a trápených.“24 V Mt 20,28 a 26,27 vidíme, že toto Ježiš robí v ich prospech. 

Druhý motív, ktorý je spätý s veršami 40 a 45, je realita Ježišovej prítomnosti, ktorá sa 

tiahne celým evanjeliom. Už v Mt 1,23 je Ježiš nazvaný ako „Immanuel“, čím je zdôraznená 

Božia prítomnosť v tomto svete, ale aj ďalej, explicitne o tom hovoria 17,17; 18,20; 26,29 

a implicitne sa jeho prítomnosť prejavuje v príbehoch o uzdraveniach a vzkrieseniach. 

Motív je uzavretý v Mt 28,20, kde je zasľúbená jeho prítomnosť aj po veľkonočnej udalosti. 

Táto prítomnosť je spojená s eschatologicko-etickou zodpovednosťou za to, ako človek 

jednal s Kristom a jeho rodinou. Verše 44-46 by sa dali chápať tiež ako varovanie: Božiu 

prítomnosť je možné minúť.  

 Spoločným prvkom v rozhovoroch Ježiša s prvou („ovce“) aj druhou skupinou 

(„kozly“) je ich prekvapenie zo stretnutia s Ježišom. Aspekt prekvapenia na súde búra 

možnosť akejkoľvek legalistickej interpretácie, keďže človek nie je schopný si nijako 

vypočítať výsledok súdu, a preto ruší každú falošnú istotu človeka. Nejde o vedomé konanie 

človeka a z tohto dôvodu ním nie je schopný na súde argumentovať.25  

 

3. Možnosti riešenia napätia 

Po rozbore podobenstva sa chceme bližšie pozrieť na možnosti riešenia napätia, ktoré sa 

javí, že stojí medzi Mt 25,31-46 a luteránskym poňatím učenia o ospravedlnení. Jedným z 

možných prístupov, o ktorých sa zmienime, je vychádzať zo židovského chápania Zákona. 

Zákon, zachovávanie spravodlivosti, ale aj každodenné konanie človeka nutne vychádzalo 

                                                           
24 Smith, Matthew, 299. 
25 Toto je možné vidieť v kontraste s vtedajšími egyptskými a rabínskymi paralelami, v ktorých sa ľudia na 

súde chvália svojimi skutkami. (na papyruse Nu, v Britskom múzeu číslo papyrusu 10477) sa hovorí o tom, 

čo má mŕtvy povedať na súde pred bohmi. „[...] Nepreklínal som boha, a nerobil som zlé pred tým, kto bol 

kráľom v tom dni. [...] Daj nech môžem predstúpiť pred teba, pretože som nezhrešil a nevykonal žiadny 

podvod, nevykonal som žiadnu zlú vec, a nevyriekol žiadne falošné svedectvom, a preto nedovoľ, aby sa mi 

niečo stalo. Žil som podľa pravdy, kŕmil som sa pravdou, zachovával som ľudské nariadenia aj to, čo 

uspokojuje bohov. Konal som vôľu bohov tým, že som dal chlieb hladnému človeku a vodu smädnému, 

oblečenie nahému, a prepravnú loď tomu, ktorý nemal čln. Priniesol som pokrmové obete a dary bohom, 

[...] Moje ústa sú čisté a aj ja som čistý od mojich rúk, a preto nech tí predo mnou mi povedia: Poď v pokoji, 

poď v pokoji.“ 
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z Božej milosti.26 Medzi Božou spravodlivosťou a milosťou preto v takomto zmysle 

neexistuje konflikt, vzhľadom na to, že „vykonávanie jeho spravodlivosti je milosťou a jeho 

súdna spravodlivosť je spásonosná a stojí v blízkom prepojení k jeho dobrote a vernosti. 

Spravodlivosť a vernosť sú chápané ako synonymá a spravodlivosť a milosť môžu stáť 

paralelne vedľa seba.”27 Táto myšlienka sa objavuje v žalmoch. Napr. v Ž 31,2; 37,6; 51,16; 

71,2; 98,2; 119,40; 142-144 je vykonanie Božej spravodlivosti chápané ako vyslobodenie. 

Žalmista vedome spája Božiu spravodlivosť s jeho milosťou (Ž 5,8n; 36,11; 40,10-12; 88,12n; 

103,17; 143,11n; 145,7n).28 

Luz zdôrazňuje, že v Matúšovom evanjeliu nenachádzame len koncept spravodlivosti, 

ale aj koncept milosti, ktorý však v evanjeliu nie je vyjadrený natoľko explicitne, napriek 

tomu je vzhľadom na rôzne motívy (Božia prítomnosť, vzkriesenie, etc.) prítomný. Súd na 

základe skutkov nemusí byť teologickou nutnosťou (podľa Luza ňou vzhľadom na osobu 

Ježiša z Nazareta a jeho vzkriesenie ani byť nemôže), ale je nutnosťou antropologickou. 

„Môže to byť tak, že my ľudia potrebujeme predstavu súdu, pretože bez nej neberieme Boha 

vážne ako Boha.“29 

Z literárneho hľadiska by argumentácia mohla vychádzať z otázky, či naozaj ide 

o podobenstvo a aké závery z toho vychádzajú. Podobenstvo patrí medzi prostriedky 

obraznej reči, a preto nie je možné chápať všetky jeho prvky doslovne. Ježiš vo svojej zvesti 

používal takéto obrazy, aby naučil poslucháčov niečo o veciach, ktoré presahujú ich 

skúsenosti a možnosti poznania. Ak Mt 25,31-46 skutočne patrí k tejto literárnej množine, 

je dôležité sa pýtať, ako pristupovať k tejto perikope, a čo z nej patrí do obraznej reči a čo 

do skutočného teologického odkazu textu. Avšak treba upozorniť tiež na riziko, že snahy 

zjemniť zmienky o pekle, či už poukazom na použitie metaforického jazyka, alebo 

zdôrazňovaním kvalitatívnej a nie kvantitatívnej stránky pekla, môžu viesť k 

znehodnoteniu Ježišovej ultimátnej výzvy.30 

Spochybňovanie autentickosti podobenstva ako Ježišovho výroku napätie úplne 

nerieši, skôr odsúva. Stále totiž ostáva otázka, prečo by Matúš zapracoval takúto časť do 

svojho spisu a aký by bol jeho teologický zámer. Matúš ako autor s najväčšou 

                                                           
26 Luz sa nazdáva, že na pozadí luteránskeho rozlišovania medzi zákonom a evanjeliom bolo Matúšovo  

evanjelium často odsúvané, avšak podľa neho pre Matúša Boží zákon je evanjeliom. Ulrich Luz. Matthew in 
History: Interpretation, Influence, and Effects (Minneapolis: Fortress Press, 1994), 33. 

27 Irons, The Righteousness of God, 132.  
28 Spieckermann, „Righteousness/Justice of God: Old Testament,“ in Religion Past & Present: Encyclopedia of 

Theology and Religion: Volume XI, eds. Hans Dieter Betz et al. (Leiden: Brill, 2012), 212. 
29 Ulrich Luz, The Theology of the Gospel of Matthew. transl. J. Bradford (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2000), 132. 
30 Bruner, Matthew: A Commentary, 579. 
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pravdepodobnosťou pochádzal zo židovského prostredia, čo je badateľné na jeho dôrazoch. 

Bart Ehrman sa domnieva, že „Matúš predstavuje Ježiša ako niekoho, kto nepožaduje 

opustenie tradícií predchodcov od Mojžiša.“31 Matúš mohol byť presvedčený, že 

zachovávanie Zákona je úlohou aj kresťanov z pohanstva. Na jednej strane preto mohol 

oceňovať „zdravý konzervativizmus svojho židokresťansky formovaného spoločenstva vo 

veci poslušnosti Tóry, avšak jeho otvorenie sa pohanom ich smerovalo dopredu.“32  

John P. Meier sa zameriava viac na adresátov týchto slov a Matúša vidí predovšetkým 

v úlohe toho, kto zozbieral a redakčne zostavil existujúce tradície, ktoré kolovali medzi 

rôznymi skupinami v zbore. V takomto zmysle by texty hovoriace o zachovávaní Zákona 

a o súde na základe etického konania človeka mohli pochádzať od skupiny kresťanov zo 

židovstva, ktorí trvali na dodržiavaní predpisov, možno dokonca aj vrátane obriezky, ktorej 

sa Matúš veľmi nevenuje.33 Vzhľadom na takúto interpretáciu si však môžeme všimnúť, že 

zoznam z Mt 25,35-36.37-39.42-43.44 sa venuje špecifickým skutkom, ktoré by sme mohli 

vnímať ako konkrétny prejav lásky, milosrdenstva alebo sociálnej spravodlivosti. V takomto 

zmysle by to bolo v súlade s Ježišovým hermeneutickým kľúčom k pochopeniu celého 

Zákona a Božej vôle, ktorý je možné nájsť tiež v iných častiach Matúšovho evanjelia (5,17-

48; 7,12; 22,34-40). Zákon je síce v platnosti, ale je to Zákon interpretovaný Ježišom, 

ktorého postoj je rozhodujúci pri pochopení Zákona.34  

Silný vplyv na zaradenie týchto slov do spisu by mohla mať aj situácia v zbore, do 

ktorého je list adresovaný. Druhá kresťanská generácia bola vystavená nielen vonkajšiemu 

tlaku (zničeniu chrámu, prenasledovaniu, strate prvotných kresťanských autorít, oddeleniu 

sa od synagógy), ale taktiež vnútornému tlaku (ochabnutie viery, hľadanie vlastnej 

identity35). Z tohto dôvodu sa Matúš nezameriava na otázku ospravedlnenia, ale jeho prístup 

je ekleziologický. Evanjelium píše, aby povzbudil ku konkrétnej podobe kresťanského 

                                                           
31 Bart D. Ehrman, The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings (New York: 

Oxford University Press, 1997), 94. 
32 Petr Pokorný a Ulrich Heckel, Úvod do Nového zákona: Přehled literatury a teologie (Praha: Nakladatelství  

Vyšehrad, 2013), 508. 
33 Raymond E. Brown a John P. Meier, Antioch and Rome: New Testament Cradles of Catholic Christianity 

(New York: Paulist Press, 2004), 1-8. 
34 Francis J. Moloney, „Matthew 5:17-18 and the Matthean Use of ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,“ in Unity and Diversity in 

the Gospels and Paul, eds. Christopher W. Skinner et al. (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2012), 47-

48. 
35 Matúš a cirkevný zbor, do ktorého píše svoj spis, sa pokúšajú nájsť svoju identitu.  Na jednej strane sa snažia 

zachovať svoju kontinuitu s judaizmom, avšak na druhej zdôrazňujú novotu a dôležitosť pohanskej misie. V 

tomto musia oddelene od synagógy nájsť svoje nové miesto vo svete. Viď: Moloney, „Matthew 5:17-18 and 

the Matthean Use of ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,“ 34.  

Luz tvrdí, že matúšovská komunita stále žije v súlade so Zákonom (Mt 22,34-40; 5,18-19; 24,20), pričom 

Ježiš predstavuje interpreta tohto Zákona a jeho učiteľa. Luz, The Theology of the Gospel of Matthew, 15. 
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života človeka. Matúšov spis pripomína skôr parenézu (odtiaľ pochádza tiež dôraz na živú 

vieru, a teda skutky ako neoddeliteľné „ovocie“ viery, ktorá je činná v láske). V takomto 

zmysle by snaha nájsť odpovede na otázky o ospravedlnení mohla prekračovať Matúšov 

teologický zámer.  

Pochopenie kritéria, na základe ktorého Ježiš rozdeľuje skupiny na súde, môže 

spočívať v tom, či ľudia prejavujú svoju vieru, a teda majú jej ovocie, alebo tak nerobia. 

Takáto interpretácia by nutne znamenala, že skupina zahrnutá v slovách πάντα τὰ ἔθνη sa 

vzťahuje iba na kresťanov. Otvorenejší prístup, ktorý do tejto skupiny zahŕňa všetkých ľudí, 

rozpracováva Joachim Jeremias. Vzhľadom na toto podobenstvo sa venuje otázke, čo bude 

s tými, ktorí Ježiša nemohli spoznať alebo v neho neuverili.36 Podľa neho nádej všetkých 

ľudí spočíva v tom, že Ježiš zhromaždené národy nerozdeľuje podľa toho, či v neho uverili 

alebo nie, ale podľa toho, či ho prijali (či už jeho ako osobu, alebo v iných ľuďoch). 

Vzhľadom na to, že Ježiš zomrel za všetkých ľudí, je možné pripustiť, že ospravedlnenie 

tých, ktorí ho nemali príležitosť spoznať, bude závisieť na tom, či Ježiša prijali v iných 

ľuďoch.37 Následne výhoda cirkvi tkvie v tom, že o takomto súde vedeli a mali možnosť sa 

naň pripraviť. 

Dôraz na Zákon a jeho dodržiavanie v Matúšovom evanjeliu by mohol byť aj 

výsledkom známosti Pavla, resp. jeho sekundárnej interpretácie alebo dezinterpretácie.38 

Svoje evanjelium písal v dostatočnom časovom odstupe, v čase, keď sa Pavlove spisy 

prepisovali a zhromažďovali do zbierok. V prípade, že by Matúš chápal Pavlovo učenie 

alebo aspoň verziu tohto učenia, ktorú poznal ako deštruktívnu pre riziko antinomizmu, 

mohol vo svojom spise odpovedať na takéto nebezpečenstvo zosilneným dôrazom na Zákon. 

Matúš sa mohol snažiť varovať ľudí pred zbožnosťou, ktorá sa jednostranne sústredí len na 

liturgické uctievanie Pána, a pritom zabúda na lásku a milosrdenstvo smerom k blížnemu.39 

Pripomenieme pohľad, ktorý chápe posledný súd ako prečistenie toho, čo nie je 

v súlade s Božou vôľou (napr. Pokorný). V takomto zmysle by nebolo možné hovoriť 

                                                           
36 Joachim Jeremias, The Parables of Jesus, transl. S. H. Hooke (New York: Charles Scribner´s Sons, 1963), 

209-210. 
37 Pavel sa vo svojich listoch venuje podobnej problematike. Rozlišuje ospravedlnenie v krste (1Kor 6,11; Rim 

6,7) 
38 Už v 50. rokoch 1. stor. sa Antiochia dostáva do kontaktu s Pavlovými myšlienkami.  Pokorný sa domnieva, 

že práve tu sa mohol Matúš oboznámiť so sekundárnou interpretáciou Pavlovho učenia, keďže aj iné spisy, 

ktoré pochádzajú z tejto lokality, reflektujú podobnú známosť Pavla (napr. Jakub, Didaché). Pokorný a 

Heckel, Úvod do Nového zákona, 509-510. 
39 Pokorný a Heckel, Úvod do Nového zákona, 492. 
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o súdení na základe skutkov per se, ale o konštatovaní výsledku ich súdu, v ktorom nebolo 

možné oddeliť ľudí samých od ich diela.40   

Luther sa venuje tejto časti z hľadiska spásy človeka a úlohe skutkov na 

eschatologickom súde, pričom v zásade zaujíma postoj zhodný s Augustínom.41 Nevylučuje, 

že kritériom na súde sú aj skutky42, ale zdôrazňuje, že tento text vysvetľuje, čo je motívom 

a silou takéhoto konania u ľudí43.  Z tohto dôvodu je presvedčený, že iba veriaci môže žiť 

takýmto spôsobom44, resp. Boh to môže dať aj do srdca človeka, ktorý Ježiša nepozná, ale 

impulz vždy musí vychádzať od Krista. Podobne aj v Tít 2,11-14 a J 3,16.36; 5,28-29 sú spása 

z milosti a súd zo skutkov spojené. 

V neposlednom rade jednou z možností riešenia napätia medzi učením 

o ospravedlnení iba z milosti a súdením na základe ľudského konania z Mt 25,31-46 je 

uznanie takéhoto napätia. Na viacerých miestach Matúšovho evanjelia nachádzame tenzie 

medzi jednotlivými predstavami (napr. medzi milosťou a spravodlivosťou, medzi 

uzavretosťou iba smerom k Izraelu a otvorenosťou k pohanom, medzi odpustením hriechov 

a súdom, etc). Niektoré z týchto napätí sú pochopiteľné z hľadiska použitia viacerých 

tradícií, avšak takéto vysvetlenie nie je schopné objasniť všetky prípady. Snažiť sa nasilu 

uhladiť a zjednotiť matúšovskú látku sa zdá byť nad rámec Matúšovho zámeru. „Milosť 

a poslušnosť, zasľúbenie a požiadavka – všetky tieto pojmy sú v Matúšovom evanjeliu 

vnútorne prepojené. [...] Ľudské bytosti nie sú ponechané sami na seba v ich snahe o vyššiu 

spravodlivosť a dokonalosť. Boh im dodáva silu a motiváciu.“45 Matúš sa tieto napätia 

nesnaží vyriešiť alebo zjednotiť, práve naopak, poukazuje na tento kontrast. Napriek nim 

jednoznačné ostáva, že Boh je milosrdný Otec, ktorý udeľuje ľuďom milosť bez toho, aby 

zrušil etickú zodpovednosť jednotlivcov za ich konanie na súde.   

 

4. Záver 

Napriek tomu, že obraz rozdeľovania ľudí na ovce a kozlov na základe ich jednania smerom 

k iným ľuďom môže znieť ako protiargument k učeniu o ospravedlnení, nemusí tomu tak 

byť. Tento článok chcel predložiť niekoľko možností prístupu k existujúcemu napätiu medzi 

Božou odpúšťajúcou a súdiacou činnosťou, pričom jeho cieľom nebolo podať definitívne 

                                                           
40 Pokorný a Veselý, Perspektíva víry, 124-125. 
41 Runesson, Divine Wrath and Salvation in Matthew, 23.  
42 Dr. Martin Luthers sämmtliche Schriften, ed. Johann Georg Walch (2. vydanie, St. Louis: Concordia 

Publishing House, 1880-1910), 12,1477.  
43 Dr. Martin Luthers sämmtliche Schriften, 12,1477. 
44 Dr. Martin Luthers sämmtliche Schriften, 11,1896. 
45 Luz, The Theology of the Gospel of Matthew, 51. 
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odpovede. Ponúknuté možnosti sa taktiež vzájomne nevylučujú. Matúš vo svojom diele 

pracuje v konkrétnom kontexte, reflektuje situáciu konkrétneho zboru a reaguje na 

poznanie, ktoré mu mohlo byť známe.  

Napriek rozdielnosti jednotlivých koncepcií však vo všetkých ostávajú zachované 

niektoré motívy. V prvom rade je to primát milosti (či už je to v prijatí a zachovávaní 

Zákona alebo sa prejavuje samostatne bez akýchkoľvek činov človeka). Pre Matúša (a o to 

výraznejšie v podobenstve o poslednom súde) je badateľný dôraz na etickú zodpovednosť 

človeka pred svojím blížnym, ktorá vychádza z Ježišovho výkladu Zákona, ako aj z jeho 

postoja k ľuďom. Tieto dve v Matúšovom evanjeliu koexistujú vedľa seba, pričom patria 

neoddeliteľne spolu. Matúš predstavuje ako nemožné zamerať sa príliš iba na jednu z týchto 

oblastí – buď iba na Krista, alebo iba na sociálnu činnosť (ako to Bruner vyčíta teológii 

oslobodenia). V ich spojení nachádzame celý dôraz Matúšovho evanjelia, ale taktiež celej 

kresťanskej teológie. „Správne zameranie na Krista, ktoré zahŕňa Kristovo učenie, by malo 

viesť cirkev k skutočne sociálnej zameranosti na chudobných.“46 
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