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Vzrušujúca dráma na Sinaji – Dve cesty – Dokonca aj dnes – Tretia cesta: partnerstvo 

Tento týždeň sa v kostole v liturgii čítali texty z Exodu. Keď som 
ich tak sledoval, uvedomil som si, že podávajú veľmi zaujímavý 
a podnetný príbeh. Aspoň na mňa pôsobil nejako takto: 

• Izrael žije v Egypte. Žije v otroctve, čiže má maximálne 
sociálne istoty: nemôže prísť o strechu nad hlavu a nemôže prísť 
o zamestnanie. Holt, socialisti by asi zaplesali… Ale nie o tom 
chcem hovoriť. Izrael sa totiž v tomto „sociálnom raji“ plnom 
hrncov s mäsom, piva a cesnaku necíti dobre. A tak volá k svojmu 
Bohu o pomoc.  

• A Boh sa skutočne zjavuje. Lenže kapku inak, než si asi Izrael 
predstavoval pri pohľade na pokojných a „civilizovaných“ bohov 
Egypťanov, ktorí poslušne stáli vo svojich chrámoch a plnili 
inštrukcie svojich kňazov… Boh, ktorý sa zjavuje Mojžišovi 
v pätách je až priveľmi živý – so všetkým, čo k tomu patrí! Myslím 
si, že Izrael je takýmto zjavením Boha prinajmenšom vyvedený 
z miery. Ale časom ho predsa len zachváti eufória z tohto Boha 
a on vychádza z Egypta von. 

• Egyptské rany, smrť prvorodených, pri ktorej sa oni sami len 
tak-tak zachránili (preštudujte si niekedy v Exode všetky tie 
bezpečnostné opatrenia, ktoré museli urobiť, aby ich nepostihla 
smrť!), masaker v Červenom mori a nakoniac dunenie, hrmenie, 
oblak a blesky na Sinaji – to všetko, zdá sa, pôsobí na Izrael 
podobne, ako valiaca sa, duniaca a všetko strhávajúca kamenná 
lavína na človeka, ktorý si zo svahu pôvodne iba vyberal malý, 
pekný, farebný kamienok… 

• A tak sa Izrael odhodlá k prefíkanému činu. Odleje zlaté teľa 
– a pokúsi sa presvedčiť seba (a vari aj Boha), že toto teľa je ich 
JHWH, toto teľa je ten Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta. Lenže 
teraz v menej živej a menej nespútanej forme. Teraz je skrotený. 
Zakliaty do sochy, tak, ako by správny boh (vedia to ešte 
z Egypta!) mal byť. Odteraz je ich Boh pod kontrolou: kam ho 
postavia, tam bude stáť, kam ho ponesú, tam pôjde…  

• Lenže, chyba výpočtov… Zlatá socha je len zlatá socha. Nie je 
to JHWH. naopak, Boh dáva o sebe vedieť, jasne a razantne. Je 
jasné, že tento pokus ovládnuť, skrotiť a zotročiť si Boha, trápne 
nevyšiel… 

• Naopak, je to Boh, ktorý teraz odpovedá. Chcú Izraeliti niečo 
„vidite ľné“, čo by symbolizovalo Boha? V poriadku! Boh osobne 
nadiktuje Mojžišovi, ako postaviť Archu a ako postaviť Stánok 
stretnutia. A aby bola Božia zvrchovanosť a sloboda potvrdená, 
hneď po dokončení sa objaví oblak, ktorý Stánok zahalí. Od toho 
okamihu sa situácia obracia: Nie Izrael rozhoduje kam a kedy 
svoju modlu odvezie. Naopak, je to Boh – oblak nad Stánkom – 
ktorý určuje kedy a kde sa Izrael pohne, alebo nepohne… 

Mám pocit, že pre Izrael v tejto chvíli jestvujú len dve možnosti: 

• Alebo Izrael ovládne Boha – a potom si Izrael môže robiť, 
čo len chce a Boh bude jeho služobníkom a otrokom; 

• Alebo Boh ovládne Izrael – a potom sa stanú otrokmi 

a sluhami Boha a On bude ich pánom. 

A tak celé dejiny Izraela sú do veľkej miery dejinami zápasu 
Izraela s Bohom. A hoci proroci už možno tušia, že jestvuje iná, 
tretia cesta – národ stále vníma a chápe len tieto dve možnosti. 

Myslím, že tento pohľad je veľmi príznačný aj pre súčasné 
kresťanstvo – teda to praktické, ľudové…: 

• Môžeme my ovládnuť Boha – o toto sa usiluje možno 
väčšina našich „katolíkov“. Žijú si svoj život, sami, nezávisle na 
Bohu – a Bohu iba (ako nejakému sluhovi, otrokovi) predložia v 
„modlitbe“ zoznam úloh, ktoré má splniť a vykonať. A aby sa 
náhodou neurazil, tak mu (ako nejakému retardovanému naiv-
kovi) pretiahnu pod nosom pár medových motúzikov, napríklad 
osvedčené slovné spojenia !Čo najpokornejšie Ťa prosíme…!“, 
alebo „My, Tvoji nehodní služobníci…!“ a podobne. 
V skutočnosti je ale jasné, kto tu má byť pánom a kto sluhom! 
Sme to my, kto rozhodujeme a nijako neberieme ohľad na 
nejaké Božie mienky, či názory a ani nás nezaujímajú! 
A naopak, je to Boh, ktorý by mal skákať tak, ako Mu 
v modlitbe pískame. Že to nemá s kresťanstvom nič spoločné, je 
zbytočné poznamenávať… 

• Druhá možnosť je tá, že Boh ovládne nás. Takto si až 
pričasto predstavujú kresťanstvo ľudia, ktorí sa odhodlali ku 
kroku obrátenia. Kresťanstvo pre nich znamená vzdať sa svojej 
vôle, svojich predstáv, slobody, všetkého. Odteraz je Boh 
absolútnym pánom – a oni sú Jeho otrokmi, púhymi nástrojmi 
v Jeho ruke, mlčiacimi, poníženými, nesvojprávnymi… Je to 
kresťanstvo? Myslím, že nie… Ak je totiž cieľom človeka 
zbožštenie – je Boh vari otrokom? Alebo slobodnou osobnos-
ťou? Bol Ježiš takouto „handrou“ v ruke Boha? Alebo niečím 
iným? Ani toto asi nepotrebuje veľa komentárov. 

• To, čo ponúka Boh, je TRETIA CESTA: Partnerstvo! 

Boh sa stáva Otcom a my Jeho synmi a dcérami, nie sluhami 
a otrokmi! Ježiš je našim starším bratom, nie náročným pánom 
a otrokárom. Výsledkom je vzťah, v ktorom sa človek neusiluje 
ovládnuť Boha a Boh nechce ovládať a zotročiť človeka. 
Naopak, medzi oboma sa rozprestiera vzťah hlbokej dôvery 
a lásky, vzájomný rešpekt a úcta. 

A v tejto dôvere človek slobodne podáva svoju ruku svojmu 
staršiemu bratovi Ježišovi a nasleduje Ho tam, kde je On. 
Zbožšťuje sa. Stáva sa osobnosťou podobnou Bohu: slobodnou, 
zvrchovanou, milujúcou a milovanou, krásnou a vznešenou. 
A hoci na tejto ceste občas telo chradne a umiera, duch – ako 
motýľ v kukle – rastie do vznešenej krásy až po okamih zrode-
nia sa do Svetla v okamihu smrti… 

Váš Inky 


