05

Boží soud

ÚVOD:
Kdyţ někteří z nás slyší slova "soud" nebo "spravedlnost", automaticky myslí na trest.
Spravedlnost chápeme běţně jako "dostal to, co si zaslouţil".
Bůh řekl, ţe jednoho dne bude soudit svět. Sk 17,13. Kaţdý dostaně plně poctivou a přesnou
odměnu za to, co v ţivotě činil. 2Kor 5,10. A právě z toho máme strach.
Boţí soud není strašák, kterého bychom se měli bát a třást se před ním, ale ţe je to
evangelium, dobrá zpráva. Jak je to moţné?
Všimněme si tedy časového rozvrstvení v dějinách, starozákonní pozadí soudu, důvody a
význam Boţího soudu.
I. BOŽÍ SOUD
A. Časové rozdělení soudu v dějinách.
Boţí soud se skládá z několika fází:
1. Soud na kříži.
a) Jeţíš o tomto soudu mluví:
- „Nyní je soud nad tímto světem“ Jan 12,31
- Soud spojen s "povýšením" na kříţ.. v.32.
- Soud dosáhl vyvrţení satana.. Zj 12,7 a přitáhnutí lidí k Bohu... Jan 12,32.
b) Bůh soudí celé lidstvo na kříţi v osobě J.Krista.
- Přišel v podobě hříšného těla.. Řím 8,3
- Vzal na sebe všechny hříchy všech lidí.. 1Kor 15,3: 2Kor 5,21.
- V jeho smrti bylo na smrt odsouzené celé hříšné lidstvo.. Řím 8,3.
- Satan ztratil takto právo na lidi.. Jan 12,31.
c) V neděli ráno Bůh opět pohlédl na Jeţíše Krista.
- Vidí jej jako toho, který nepoznal hřích.. 2Kor 5,21
- Kterého nebylo moţno obvinit.. Jan 8,46
- Proto jej vzkřísil a tak na něm splnil všechna zaslíbení pro lidi.. Sk 13,32.33.
- Boţí zaslíbení platí nyní pro kaţdého člověka, který má správný vztah ke Kristu.. 2Kor 1,20
d) Soud se dotýká kaţdého člověka - Jan 12,32.
- Kaţdý z nás byl v jeho odsouzení také odsouzen, ale jeho vzkříšení můţe být současně
naším vzkříšením.
2. Zvěstování evangelia.
Druhá fáze soudu je podle Jana soud daný zvěstováním evangelia. Tato fáze navazuje na
první. Kázáním evangelia jsou lidé vyzýváni k rozhodnutí, jak zareagují na soud, který se
odehrál na kříţi.
Kdykoli je lidem představen Kristus a jeho kříţ, nastává soud. Jan 3,14-21. Na světlo ev.
reagujeme buď pozitivně nebo negativně. Naše odpověď je otázkou ţivota a smrti. Jan 5,2425. Tím, jak se stavím ke Kristu, vyslovuji soud sám nad sebou.
3. Soud na konci věků.
a) Třetí a poslední fáze B.soudu probíhá na konci věků. Jan 5,27-30: 12,48. Tento soud je
však jen potvrzením toho, co ukázaly první dvě fáze. Nikdo v této fázi nebude souzen jinak,
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neţ jak rozhodl sám o sobě svojí reakcí na zvěst evangelia. Jan 12,48 Kdyţ nyní zavrhujeme
slova ţivota, na soudu se setkáme s konečným důsledkem. Jan 5,45
Proto věřící v J.Krista nemá důvod se ho bát. Kdo je v Kristu nyní, bude nalezen i při
konečném soudu.
b) Tento eschatologický soud se skládá ze dvou částí. První probíhá před příchodem Krista.
- Jeţíš: Bude vzkříšení k ţivotu a vzkříšení ke smrti. Jan 5,29
- Vzkříšení k ţivotu proběhne při 2.příchodu JK.. Mat 16,27: Luk 14,14: Jan 12,48. pak soud
bude ještě před ním.
- Vzkříšení k ţivotu nebo proměna jsou důkazem předcházejícího soudu.
B. Starozákonní pozadí.
1. Potřebujeme pochopit pozadí soudu, jinak mu rozumíme podle naší doby.
- soud a trestné právo dnes, jak jej chápeme
- Nejsme dobří na to, abychom se dostali do Boţího království.
- Soud na pozadí moderní doby naplňuje strachem.
2. Biblické pochopení.
- Zákon se v starozákonní době dotýkal kaţdého aspektu běţného ţivota. Kromě policejní
funkce izraelský soud vykonával i sociální a dobročinnou sluţbu. Slouţil také jako rozhodčí
(arbitr) při sporech. Lidé mohli přijít před soud s čímkoli, co narušovalo jejich pokoj a souţití.
- Soud plnil také funkci jakéhosi ombudsmana, který se snaţil vyřešit nespokojenost se
sluţbou, věcí nebo vztahem.
- Soud rozhodoval o otázce dědictví a manţelství.
- Protoţe hlavním cílem soudního procesu bylo obnovení pokoje, hlavní důraz spočíval ve
vyřešení sporu. Ne ve zjišťování, který zákon byl přestoupen nebo koho třeba potrestat.
- Soudu šlo o to domoci lidem jejich práv. Byla to jakási organizace smíření. Ne tedy poslat
zloděje, který ukradl ovci do vězení, ale přinutit jej ztrátu nahradit a opět ţít v pokoji s jejím
majitelem.
3. Příklady.
a) Rut - byla vdovou.
Tehdy to znamenalo ţít bez podpory, bez příjmu, vydán napospas okolnostem. Ţili však dva
vzdálení příbuzní jejího mrtvého manţela, kteří se o ni mohli postarat, kdyby chtěli. Rut se
zamilovala do Bóza, který však byl aţ druhý v pořadí. Jestliţe se chtěl Bóz s ní oţenit, ten
první příbuzný se musel vzdát svého práva na Rut.
Bóz tedy svolal do brány města soud, který měl přenést na něho právní zodpovědnost za Rut.
Cílem soudu zde není někoho potrestat, ale pomoci Rut vyřešit její problém. Soud potvrdil
řešení, ke kterému došli.
b) Na izraelském soudu neexistoval obhájce. V hebrejštině ani toto slovo neexistuje.
Povinnosti soudu bylo stát na straně obţalovaného a dohlíţet, aby jeho práva nebyla
pošlapána. Po vyslechnutí svědků byl vynesen verdikt viny nebo neviny. Rozsudek se
vynášel za účelem spor uzavřít a nastolit původní vztahy.
Kdyţ Izraelec měl problém, automaticky šel na soud. Tam se domůţe spravedlnosti. Proto
starozákonní člověk neměl ze soudu strach. Soud bylo něco, po čem bytostně touţil. Ţ7,9:
26,1: 35,24: 43,1: 54,3.
Hebrejské slovo pro spravedlnost "mišpat" vlastně pochází z kořenu, který znamená příznivý
verdikt.
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C. Důvod a význam Božího soudu.
1. Ve vztahu k člověku.
a) Kdyţ si toto všechno uvědomíme, nemusíme mít strach, protoţe J.Kristus, který je naším
soudcem, je na naší straně. 2Tim 4,1. On nás chce osvobodit.
b) Podobenství o neodbytné vdově. Luk 18,1-8.
Ţena v podobenství byla vdova, bylo tedy jasné, ţe verdikt pro ni bude příznivý. Soudce ale
odmítal udělat to, co byl povinen. Nakonec uţ vdova naléhala, aby se ji soudce zastal proti
jejímu protivníku. Soudce si uvědomil, ţe případ uţ nemůţe dále odkládat, tak vynesl
rozsudek v její prospěch...
c) Velekněz Jozue - Zachariáš 3,1-5.
To je nádherná ilustrace, co znamená Boţí soud. Tady je ukázán kosmický dosah Boţího
soudu.
Velekněz Jozue stojí jako obţalovaný před andělem Hospodinovým. Ţalobníkem je satan nepřítel, útočník. S posměchem útočí na Jozueho, náboţenského vůdce, který představuje
Boţí lid a odsuzuje ho za jeho špinavé roucho. Jozue má nečisté roucho - zhřešil proti Bohu.
Soud toto nezpochybňuje.
Ale cíle biblického soudu není trest, ale obnova a smíření. Bůh tedy odstraňuje jeho špinavé
roucho, dává mu čistý oděv, odpouští vinu a poţaduje jen, aby chodil po jeho cestách.
Toto Bůh touţí na soudu vykonat pro kaţdého. Bůh není vesmírný policajt, který čeká jen na
to, kdy uděláme přestupek. Bůh chce, aby kaţdý byl spasen. 2Petr 3,9: 1Tim 2,4. Bůh jde za
námi a nabízí nám spasení.
d) Prvořadý úkol soudu ve vztahu k člověku je zachránit jej, zastat se ho. Pochopením tohoto
je moţné budovat ten správný vztah k Bohu.
Kdyţ naše konání bude motivované strachem ze soudu, pak výsledkem budou zákonické
skutky a nesprávný postoj k Bohu.
- Jeţíš: Jestliţe mne milujete, zachovávejte má přikázání... Jan 14,15
- Jan dodává: V lásce není strach.. 1Jan 4,18.
Ale jestliţe Bůh dobře ví, kdo v něho věří (2Tim 2,19) je soud tak důleţitý?
2. Ve vztahu k Bohu.
a) První anděl ze Zjevení 14,7 ohlašuje začátek posledního B.soudu - přišla hodina soudu
jeho. Toto naznačuje také, ţe sám Bůh je souzen.
- Pavel k Řím 3,4 mluví, ţe Bůh bude souzen. On se nechá sám dobrovolně posoudit.
b) Prvním smyslem soudu není naše spasení (to je jeden z výsledků). Spasení by nemělo
smysl, kdyby Bůh byl takový, jak ho satan představil - krutého, nelaskavého absolutního
vládce. S pouţitím moci to Bůh nemůţe vyvrátit.
Boţí soud tedy odhaluje podstatu zla a satanovy vzpoury. Ukazuje skutečný charakter Boţí a
to právě na základě vztahu k těm, kteří s Bohem nesouhlasili. Charakter se nejlépe ukáţe
tím, jak zacházíme se svými nepřáteli.
3. Ve vztahu k vesmíru.
a) Je však ještě jeden aspekt B.soudu. Satan obviňuje nejen Boha, ale také lidi.
- Ve Zjevení 12,10 je nazván ţalobce bratří.
- Kristova smrt satana odhalila, pokud jde o obvinění Boha.. Jan 12,31.32: Zj 12,10
- Kdyţ obviňuje nás lidi, má částečnou pravdu.
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- "Ten přijímá hříšníky.. jinak: Jak můţe Svatý přijmout nesvaté? Jak můţe odpustit jim a nám
andělům ne?
b) Satan a jedna třetina andělů se rozhodli zneuţít svou svobodu a moţnost volby proti Bohu.
Zj 12,4. Kvůli pokoji v nebi museli opustit své postavení (Juda 6). Ti ostatní andělé jsou tedy
opatrní ve vztahu k těm, kdo se přidali ke vzbouřencům. Viděli tolik utrpení... mají záruku, ţe
nebude vesmír znovu infikován virem hříchu?
c) Poslední soud ukazuje před celým vesmírem, proč Bůh rozhodl tak, jak rozhodl.
Ukazuje, ţe ti, kteří budou spaseni, získají nový domov na základě vztahu k Jeţíši Kristu. Kdo
spasen nebude je odsouzen na základě své zatvrzelosti a odboje. A protoţe Bůh řídí vesmír
na základě respektování svobody, nemůţe zvrátit jejich rozhodnutí.
II. TISÍCILETÍ
Je zajímavé, ţe Zjevení 20 kp odděluje vzkříšení k ţivotu od vzkříšení k soudu tisíciletým
obdobím. Zde je jediné místo mluvící o miléniu (z lat.slova mille=tisíc a annus=rok).
1. Události před tisíciletím.
a) Druhý příchod J.Krista. Protoţe Zjevení kap.19.a 20. jsou celkem, vyplývá z toho, ţe
2.příchod je začátkem tisíciletí.
b) Zničení bezboţných. V podobenství o koukoli a pšenici Jeţíš ukázal na zničení
bezboţných při 2.příchodu. Mat 13,30.38.39. Bezboţní budou zničeni slávou Kristova
příchodu. 2Tes 2,7.8: Iz 24,6: 26,21: Zj 19,21.
c) Vzkříšení a proměna spravedlivých. Nastává první vzkříšení.. Zj 20,6: Uchváceni do
oblak.. 1Tes 4,17. Tím se plní zaslíbení dané učedníkům: Jan 14,2.3. Ale bezboţní zůstávají
mrtvi.
d) Země je zpustošena. Na čas zůstává země bez obyvatel. Jer 4,23-27. Země je
zdevastovaná po sedmi ranách Zj 16.
e) Satan je svázán. Protoţe na zemi není ţivé duše, satan nemá koho svádět. Je bez
práce. Je svázán okolnostmi, ne doslovně řetězem. Zde se naplňuje obraz ze svatyně vyhnání kozla Azazele na poušť. Země je představena jako "abysos" - propast.
2. Události během tisíciletí.
a) Spravedliví vládnou s Kristem v nebi. Plní se slova z Daniele 7,27.
b) Bezboţní jsou souzeni. Činnost spravedlivých je uvedena Zj 20,4: "Viděl jsem trůny, na
ně se posadili ti, kterým byla dána moc soudit..." Bezboţní i padlí andělé jsou souzeni. 1Kor
6,2.3. Tento soud však nerozhoduje, kdo bude spasen, má jiný smysl.
Zjevení 19 představuje Krista s mečem v ústech. Meč znamená rozdělení. Druhý příchod
navţdy rozdělí lidstvo na dvě skupiny. Rozdělí se i manţelé, spolupracovníci... Otázka: Proč i
oni nejsou s námi? Vţdyť i oni věřili. Mat 7,22: Luk 13,26.
Bůh dá tedy posoudit rozhodnutí i o nich. Ukáţe se, ţe Bůh pro ně učinil všechno.
c) Satan je na zemi spoután. Můţe si uvědomovat, kam jeho vzpoura došla.
3. Události po tisíciletí.
a) Vzkříšení bezboţných. Tisíciletí také končí vzkříšením - bezboţných. v.5. Je to vzkříšení
k soudu. Jan 5,29. Satan je uvolněn, aby sváděl národy.

5

b) Satan rozvázán. Okamţitě pokračuje ve svém díle svádění. Bezboţní se radí a k němu
přidávají.
c) Nový Jeruzalém sestoupí z nebe.
Pánem celé země a vykoná soud.

Spolu se svatým městem sestupují svatí. Kristus je

d) Útok na město a soud. Svým počínáním satan dokazuje, ţe se nic nezměnilo na jeho
vztahu k Bohu - podněcuje bezboţné k útoku proti městu. v.15-17. Je jasné, ţe není moţné
změnit jejich myšlení. Bůh jim dává moţnost, aby viděli svůj omyl.
Zjevuje se velký bílý trůn a bezboţní jsou souzeni podle záznamů. Naplní se slova:
- ţe všichni se musí postavit před soud. 2Kor 5,10.
- uvidíte Abrahama ..a proroky v Boţím království a vy budete venku.. Luk 13,28:
- Kaţdý jazyk vyzná slávu Boha.. Fil 2,10
e) Zničení bezboţných. Otázka Boţí spravedlnosti je navţdy vyřešena. Všichni se
přesvědčili, ţe Bůh nikomu neukřivdil a ţe čestně řídil vesmír. A potom bible hovoří, ţe
sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Zj 20,9. Bůh nyní odhaluje svou slávu, kterou musel zahalit
při příchodu hříchu. Tato sláva je oheň spalující pro všechny bezboţníky. Ţid 12,29: 2Moj
24,17: Ez 1,28.
Pro Boha je tento čin cizí, ale není jiného řešení. Iz 28,21. Zničení nyní bezboţných není jeho
svévolné konání. Teď má souhlas veškerého stvoření.
II. Výkladové poznámky
1. Apoštol Pavol píše: "Nech sa ukáţe, ţe Boh je pravdivý..., ako je napísané: 'Aby si bol
uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia.'" (Rím 3,4 - Slov.
ekum. preklad, porov. Ţ 51,6.) Kralická prekladá poslednú časť tohto verša: "... a přemohl,
kdyţ bys soudil" a ČEP: "... a zvítězil, přijdeš-li na soud". Pavol tu pouţíva grécke slovo
"krinein" (súdiť) v infinitívnom tvare, ktorý sa môţe preloţiť buď mediálne ("keby si sa súdil"),
alebo pasívne ("keby si bol súdený"). Kontextu najlepšie zodpovedá znenie: "... a zvíťazil,
keby si bol súdený".
2. Zo štruktúry Zjavenia je zrejmé, ţe začiatok milénia nastupuje po druhom príchode Jeţiša
Krista. Exegeticky teda postmilenializmus (2. príchod Krista po tisícročnej vláde mieru a
blahobytu) neobstojí. Podobne exegeticky neobstojí ani amilenializmus (milénium sa začína
smrťou Krista a celá kresťanská éra je vlastne obrazným miléniom). Štruktúra kapitol 12-20
ukazuje, ţe dôleţité postavy prichádzajú na scénu v určitom poradí: drak (12), šelma (13),
falošný prorok (13), Babylon (14), a v obrátenom poradí zo scény odchádzajú: Babylon (18),
Falošný prorok (19), šelma (19) a drak (20).
3. Skutočnosť, ţe spravodliví vládnu s Kristom v nebesiach, neznamená, ţe v tom čase
bezboţní na zemi musia ţiť. Keď Boh stvoril Adama a Evu, zveril im panstvo (1 Moj 1,26),
hoci vtedy boli jedinými ľudskými bytosťami na zemi.
4. "Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov" (Zj 20,10). Toto slovné spojenie nemusí
nevyhnutne znamenať nekonečné trápenie. "Večne" môţe znamenať "pokiaľ sa nenaplní
Boţí zámer". Jonáš bol v bruchu veľkej ryby večne (Jon 2,7). Koľko trvala tá večnosť? Pokiaľ
sa nenaplnil Boţí zámer - tri dni a tri noci. "Odplata za hriech je smrť", nie ţivot v mukách
(Rím 6,23). Smrť je "večné zahynutie preč od tvári Pánovej" (2 Tes 1,9).
Keď Anna sľubuje Bohu, ţe mu oddá chlapca Samuela, aby v chráme slúţil večne, je tým
vyjadrené "tak dlho, pokiaľ trvá ţivot" (1 Sam 2,11.28). Zničujúci oheň bude horieť dovtedy,
dokiaľ všetko zlo, hriech nebude úplne odstránené. Nikde v temnom kúte vesmíru nezostane
hriech ako večná poškvrna na Boţej vláde.
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III. Praktický dôsledok
Boţí súd je súčasť plánu spasenia, ktorý odhaľuje Boţí charakter. Satan Boha obvinil, ţe
nepredstavuje ani lásku ani spravodlivosť. V priebehu dejín Boh na toto obvinenie odpovedal
svojím konaním, a potom aj ţivotom a smrťou Jeţiša Krista. Posledný súd je len ďalším zo
série dôkazov, ţe Boh chce, aby kaţdá bytosť vo vesmíre vedela, ţe je nielen zvrchovaným
Pánom, ale aj láskavým a spravodlivým Bohom. Posledný súd to verejne dokazuje. Boh
nerobí veci tajne, nečaká, ţe kaţdý sa pred ním bude musieť so strachom skláňať a počúvať
ho. Chce, aby kaţdá inteligentná bytosť vo vesmíre rozumela jeho zámerom a činom a aby
poznala, aký skutočne je. Túţi po vzťahoch, v ktorých panuje vzájomná dôvera a ktoré sú
zaloţené na dobrovoľnosti, vďačnosti a láske. Dokazuje to okrem iného aj tým, ţe je ochotný
nechať sa posúdiť (Rím 3,4; Zj 14,7).
Boţí spôsob riadenia vesmíru, spôsob, akým zaobchádzal so Satanovou vzburou, s
hriešnikmi a hriechom, ako aj jeho rozhodnutia na súde nad všetku pochybnosť navţdy jasne
ukazujú, ţe je Bohom lásky, spravodlivosti, pravdy a slobody. Počas predadventného súdu sa
o tom presviedčajú všetky nepadlé bytosti, v priebehu tisícročia to uznajú vykúpení, a na
konci tisícročia to pod ťarchou dôkazov musia vyznať aj bezboţní ľudia, padlí anjeli a Satan
sám.
"Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Boţe vševládny. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje
cesty, Kráľ národov. Pretoţe ty jediný si svätý; všetky národy prídu a tebe sa budú klanať,
lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy." (Zj 15,3.4)
Zvesť o súde nie je strašiakom, ale evanjeliom, ktoré v nás vzbudzuje nádej, istotu a dôveru.
Ak si ochotný prijať na kaţdý deň pokánie, ktoré ti Boh ponúka, môţeš sa uţ teraz tešiť, ţe
budeš vládnuť spolu s Kristom. Keď zaznie tá strašidelná otázka: "Kto môţe obstať?", budeš
počuť slová: "Moja milosť je dostatočná pre teba" (2 Kor 12,9).
Pre tých, čo tvrdošijne odmietajú Jeţiša prijať, keď na to mali adekvátnu príleţitosť, bude súd
strašný (Ţid 10,26.27). Avšak pre tých, ktorí majú vzťah lásky k Jeţišovi Kristovi, bude
posledný súd tým najväčším moţným potešením a istotou. Sudca je na našej strane a svedčí
v náš prospech. Čo viac môţeme chcieť?
ThDr. Daniel Duda, ThDr. Jiří Moskala
Boţí súd nie je strašiak, ktorého sa treba báť, pred ktorým by sme sa mali triasť, ale ţe je to
evanjelium, dobrá správa.
Boţí súd zreteľne odhaľuje, aká je podstata zla a Satanovej vzbury. Súd celému vesmíru
ukáţe skutočný Boţí charakter, a to práve na základe vzťahu k tým, ktorí s Bohom
nesúhlasili.
Pre tých, ktorí majú vzťah lásky k Jeţišovi Kristovi, bude posledný súd tým najväčším
moţným potešením a istotou. Sudca je na našej strane a svedčí v náš prospech. Čo viac
môţeme chcieť?
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