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Milí bratia a sestry! 

Keď Božie slovo hovorí o uzavretí Sinajskej zmluvy medzi 
Bohom a Izraelom, opisuje to takto: „7 A Mojžiš vzal knihu 
zmluvy a čítal ju nahlas ľudu, pričom oni vraveli: „Všetko, čo 
hovoril Pán, splníme a zachováme!“ 8 Tu Mojžiš vzal krv, 
pokropil ňou ľud a povedal: „Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú 
Pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov!““ (Ex 
24,7n) 

O stovky rokov neskôr uzatvára Novú Zmluvu s celým 
ľudstvom Ježiš Kristus. A uzatvára ju takto: „26 Pri večeri vzal 
Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovo-
riac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ 27 Potom vzal 
kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho 
všetci: 28 toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za 
všetkých na odpustenie hriechov.“ (Mt 26,26–28).  

Zaujímavé pritom je, že uzavretie zmluvy – v čase SZ 
v podstate každej zmluvy – bolo spojené s preliatím krvi. 
Prečo? Možno preto, že zmluva – podobne ako krv, v SZ 
symbol duše, života človeka – je VEC VÁŽNA. 

Keď som nad tým uvažoval, napadlo ma, že dnes už vlastne 
ani veľmi nevieme, čo to opravdivá zmluva vlastne je…  

Zmluva totiž znamená, že človeka sa zaväzuje k niečomu, čo 
presahuje rámec a hranice jeho samého: 

• DOVTEDY  žil človek pre seba. Veci posudzoval podľa 
toho, či mu prospievajú, alebo nie. Jeho život ničomu neslúžil 
a k ničomu nesmeroval okrem seba samého. Bol to život 
uzavretý do seba v štýle „žijem, aby so žil“. 

• ZMLUVOU  sa ale zaväzuje k niečomu mimo seba a to 
niečo sa stáva nadradeným jemu samému a jeho životu. Veci 
síce ešte stále slúžia jemu, ale on sám odteraz slúži už nie 
sebe, ale záväzku, ktorý na seba zmluvou prijal a ktorý je 
nedotknuteľne posvätný. Odteraz „žije, aby slúžil“. 

Tento pohľad na zmluvu a záväzok môžeme vidieť na 
príklade, ktorý je nám, Európanom, blízky: na rytierstve. 
Človek, ktorý sa stával rytierom, prijímal na seba záväzky, 
ktoré z tohto stavu vyplývali: chrániť vdovy a siroty, 
obhajovať právo a zákon, ujímať sa slabších, bojovať za kráľa 
a za vlasť. Považovalo sa za úplne normálne, že rytier bude 
pri napĺňaní tohto záväzku nasadzovať svoj život, svoj 
majetok a svoje zdravie. Považovalo sa za normálne, že ak to 
bude potrebné, tak zomrie v službe tomuto záväzku. V tom 
bola rytierska – a šľachtická vôbec – ušľachtilosť: Od 
„normálneho“ človeka, nejakého sedliaka, mazaného 
obchodníka, či meštiaka ste nemohli očakávať, že ich životy 
budú slúžiť niečomu veľkému a vznešenému, niečomu viac, 
než je len ich brucho. Bolo normálne, že títo ľudia idú za 
svojim osobným prospechom a ak bude treba, nebudú váhať 

na tejto ceste za prospechom podvádzať, klamať, lichotiť, 
podplácať, zrádzať, možno i škodiť a vraždiť zo zálohy, 
alebo naopak zbabelo utekať a zachraňovať si kožu. Šľachtic 
ale bol viac práve preto, že slúžil – alebo aspoň sa očakávalo, 
že bude slúžiť – niečomu väčšiemu. Česť, spravodlivosť, 
vernosť a právo boli niečo, čo mu malo byť drahšie, než 
majetok, postavenie a život. Očakávalo sa, že ak rytier, či 
šľachtic dá hoci i len svoje slovo, tak ho splní – bez ohľadu 
na osobné následky, cenu a námahu. 

Isto nás neprekvapí, že toto ponímanie je vlastne iba 
odrazom kresťanského pohľadu na zmluvu a prioritne 
na Zmluvu Boha a človeka, spečatenú a uzavretú Ježišom 
Kristom. 

Od kresťana sa jednoducho od počiatku očakávalo, že ak 
raz túto Zmluvu Lásky s Bohom uzavrie, bude pre neho 
krajne posvätná. Považovalo sa za úplne normále, že ak 
bude treba, kresťan radšej obetuje svoju slobodu, 
majetok, zdravie či život, než aby túto Zmluvu zradil. 
Presne podľa vzoru Ježiša Krista, ktorý v službe tej istej 
zmluve „seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslo-
bodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca.“ 
(Gal 1,4). Svedčí o tom niekoľko faktov z histórie Cirkvi: 

• Približne až do roku 1000 po Kr. sa v Cirkvi praktizovala 
zásada, že k sviatosti pokánia je možné pristúpiť iba jeden 
krát za život. Prečo? Jednoducho preto, že krst (prijímaný 
hlavne v dospelosti) je Zmluva a teda sa oprávnene 
predpokladá, že ak raz človek slobodne uzavrie Zmluvu 
Lásky s Bohom, tak ju úplne samozrejme dodrží a zachová 
a radšej aj život položí, než by ju zradil a porušil. Povedzme, 
že ešte tak raz sa človekovi môže stať, že v slabej chvíľke 
padne… a k napraveniu takéhoto pádu slúžila práve ona 
jediná svätá spoveď, na ktorú mal v živote nárok. Ale viac 
krát? Nemožné…! Ak niekto opakovane porušuje Zmluvu 
s Bohom, ak pred ňou uprednostňuje svoj život, zdravie, 
majetok, výhody, pohodlie… potom ju vlastne ani nikdy 
skutočne a opravdivo neuzavrel. Nie je kresťanom… je 
pokrytcom. 

• Druhým príkladom je spor, ktorý sa prehnal Cirkvou 
v druhej polovici 3. storočia. Bolo to po skončení krvavého 
prenasledovania za cisára Décia. Prenasledovanie to bolo 
krátke, ale krvavé, prvé všeobecné, plošné prenasledovanie 
kresťanov v Rímskej ríši. Décius vydal nariadenie, podľa 
ktorého všetci obyvatelia Ríše – muži, ženy, ba aj deti – 
museli povinne obetovať rímskym bohom. Kto obetoval, 
dostal potvrdenie. Kto neobetoval, bol mučený. Ak ani 
potom neobetoval, bol popravený. Mnoho kresťanov 
zahynulo, mnohí zradili vieru a niektorí volili „strednú 
cestu“: podplatili sudcov a tí im vydali potvrdenku bez toho, 



aby tak museli obetovať modlám, alebo naopak podstúpiť 
mučenie a smrť, respektíve sa skrývať a žiť ako štvanci na 
úteku. Na pohľad elegantné riešenie. O to viac nás po 
skončení prenasledovania zarazia dve veci: 

- Po prvé, že títo „šikovní ľudia“ sú všeobecne celou Cirkvou 
považovaní za „padlých“, za ľudí, ktorí zradili a preto odpadli 
od Cirkvi. O tom žiadna diskusia nebola. To bol fakt. 

- Diskusia – a veľmi razantná – sa viedla o tom, či týchto 
padlých kedysi-kresťanov, ktorí sa takto vyhli 
prenasledovaniu, mučeniu a smrti, vôbec ešte možno prijať 
naspäť do Cirkvi, nezávisle na tvrdom a dlhotrvajúcom 
pokání, ktoré na znak ľútosti konali!  

V skutočnosti to ale ani veľmi prekvapujúce nie je. Je to úplne 
v súlade s predstavou o Zmluve, ktorá je viac, než život, viac 
než čokoľvek na svete… 

Dnes už takéto ozajstné zmluvy vari ani nejestvujú. 
Namiesto zmluv sú tu už len „obchodné dohody“, ustanovené 
preto, lebo sú pre nás prospešné. Už nejde o to slúžiť záväzku, 
ktorý nás presahuje. Teraz je cieľom, aby záväzok slúžil nám, 
našim osobným cieľom. Namiesto toho, aby zmluva 
povzniesla človeka k niečomu väčšiemu, k niečomu, čo 
prekračuje hranice obyčajného života, namiesto toho sa sama 
„zmluva“ zaťahuje do nášho súkromného a sebastredného 
vesmíru, bez toho, aby oslobodzovala… Preto ak dohoda 
neslúži nášmu prospechu, ak je „nevýhodná“, ako sa to vraví, 
je tu legitímna snaha zrušiť ju, vyviazať sa z nej… Denne 
o takýchto snahách počúvame, čítame v novinách a občas aj 
na vlastnej koži zažívame… 

Najdlhšie možno koncept opravdivej zmluvy pretrvával v idee 
manželstva. Ale ani tu už nejestvuje. Rozvod zmenil aj 
manželstvo na obyčajú ekonomickú dohodu. A tak môže 
klinický psychológ Paul Hauck definovať manželstvo takto: 
„Manželstvo je obchod. Je to firma Pán a Pani XY, s. r. o., 
ktorá vzniká z obchodných dôvodov. Manželka si najíma 
muža, aby bol jej manželom, a očakáva od neho isté služby a 
rovnako si muž najíma manželku a zaväzuje sa, že ju bude 
milovať, ale len dovtedy, kým bude robiť, čo je pre neho 
dôležité. Ak jeden zo zamestnancov firmy Pán a Pani XY, 
nedodržiava dohodu, nastávajú problémy, ktoré sa podobajú 
štrajku v skutočnej firme. Štrajk môže mať podobu flámu, 
horúčkovitého nakupovania, tichej domácnosti aj nevery.“ 
Alebo sa „firma“ jednoducho zruší – rozvedie… 

Časy, keď si rytier stál vo svojom slove aj za cenu života sa 
pominuli. Dnes sľubujeme s ľahkým srdcom a s ešte ľahším 
srdcom sľuby porušujeme. Veď na to stačí tak málo: keď sa 
nám nechce, alebo by nás to niečo stálo, tak len povieme ono 

magické „sorry“ – a je to… 

Je divné, že v tejto atmosfére už vôbec nechápeme 
podstatu kresťanskej Zmluvy, uzavretej v krvi? Veď krv 
už dávno nahradil atrament pečiatok a obetu tela kus 
papiera… 

A tak na Veľkú noc s ľahkým srdcom opakujeme trojnásobné 
„zriekam“ a trojnásobné „verím“. Veď sú to „iba slová“, tak 
čo? Ani nás nenapadne po návrate domov zrušiť satelit 
s pornokanálmi, vyhodiť sud slivovice, predať záhradu, ktorá 
nás zbytočne opantáva a dať sa úplne a navždy do služby 
Ježišovi Kristovi, ako by sa to podľa týchto slov dalo 
očakávať… Denne zrádzame svoju Zmluvu s Bohom znova 
a znova – vždy, keď sa nám „nechce“, sme „unavení“, niečo 
by nás to stálo, alebo by sme museli niečo obetovať.  No a 
čo? Sme ľudia, nie? A potom, veď je tu spoveď. Stačí prísť, 
zamrmlať ono „sorry“ – a je to, nie?  

Vlastne – pravdou je, že my Zmluvu s Bohom vlastne 
neporušujeme. My sme ju totiž s Bohom (v drvivej 
väčšine prípadov) ani nikdy neuzavreli: opravdivú Zmluvu, 
ktorá je viac, než život, než čokoľvek, Zmluvu, spečatenú 
krvou! 

Lenže kresťanstvo stojí na Zmluve. Práve na takejto 
Zmluve! Stojí na Zmluve, ktorá je uzavretá v krvi a siaha 
až po vyliatie krvi. Na jeho samom počiatku stojí výzva: 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, 
celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ (Mt 22,37). Je to 
otázka, pýtajúca sa: „Je BOH Tvoj MILOVANÝ? Je 
stredom Tvojho života? Miluješ Ho viac, ako svoj majetok? 
Námahu? Čas? Prospech? Svoje peniaze? Viac ako svoje 
zdravie? Svoju vlastnú krv – svoju dušu, svoj život? Chceš 
Mu z lásky slúžiť?“ Tak, ako On slúži tebe? Tak, ako On 
zomiera za Teba? Tak, ako On miluje Teba? 

Je možno zbytočné opakovať, že práve táto láska je podsta-
tou Neba. Do Neba jestvuje len jediná Cesta. Je ňou Ježiš, 
ten Ježiš, ktorý hovorí: „Syn človeka neprišiel, aby sa dal 
obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za 
mnohých.“ (Mk 10,45).  

Objaviť kresťanstvo znamená najprv objaviť tento 
koncept krajnej Zmluvy Lásky medzi človekom a Bohom. 
Prija ť kresťanstvo potom znamená nájsť odvahu prijať 
takúto krajnú a všetkému nadradenú Zmluvu a urobiť 
z nej zmysel svojho života.  

Kto to ale dokáže… ak len nie človek, zamilovaný do 
Milujúceho? 

 

Váš Inky 

 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:    

Podstata zmluvy; Potvrdenie zmluvy; Kresťanstvo ako Zmluva Lásky; Rytierstvo a šľachta; Manželstvo; 

ReferencieReferencieReferencieReferencie::::    

Úvahy č. 252 a 253 


