1.po Trojici – 6.6.2021 – Ozeáš – predstavenie
Milosť Ježiša Krista nech je s nami.
Ozeáš 1:1-3 „Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Ozeášovi, synovi Beériho za čias júdskych kráľov Uziju, Jótáma,
Ácháza a Chizkiju a za čias izraelského kráľa Járobáma, syna Joášovho. Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom
Ozeáša“.
Biblia je plná príbehov, na ktorých Pán Boh prerozprával príbeh spasenia. Od začiatku až do konca Biblie, či sú to
reálne príbehy alebo podobenstvá, nám náš Pán rozpráva príbeh o svojej láske k nám, ale aj o našom postoji voči
Nemu. Niektoré príbehy sú bežné a niektoré prazvláštne, ale všetky do jedného majú spoločného menovateľa a to je
Boží zápas o človeka. My si v nedele po Trojici prejdeme príbeh a proroctvo Ozeáša, jedného z menších prorokov
SZ.
Meno Ozeáš znamená „spasenie“. Je synom akéhosi Beéru. Ako proroka ho Pán Boh poslala do severnej časti vyvoleného ľudu, do
Izraelského kráľovstva. Účinkoval tam v rokoch 753-715 pred Kr. Vtedy vládol v Izraeli kráľ Járobeám a v Júdsku: Uzija, Jótám, Áchaz
a Chizkija. Treba povedať, že posledných pár izraelských kráľov bolo obzvlášť zvrátených. Ľudí neprimerane daňovo zaťažili, utláčali
chudobných, slúžili modlám a znevažovali tak Hospodina. Práve boli pod nadvládou Asýrie, ktorá od nich vyžadovala nemalé poplatky, čo
najviac zaťažovalo samozrejme tých najchudobnejších. Približne v rovnakom čase pôsobili aj iní proroci, ako: Jonáš, Ámos, Micheáš či Izaiáš.
Prorok Ozeáš pôsobil v dobe, keď bolo severné kráľovstvo veľmi bohaté, materiálne prosperovalo, ale duchovne bolo
na úpadku. Ľudia mali veľa, ale chceli ešte viac a neváhali sa kvôli tomu spreneveriť Hospodinovi. Prijali pohanskú
zbožnosť aj štýl života pôvodných kmeňov Kanaánu a uctievali ich božstvá, ktoré mali vplývať na ešte väčšiu
prosperitu Izraela.
Ozeášovou úlohou bolo: ukázať Izraelcom, že sú neverní Bohu. Predstavuje Ho ako manžela, ako Toho, kto svojich
zaopatruje a stará sa o nich. Zároveň im ukázal nielen to, aký negatívny postoj majú voči Hospodinovi, ale aj to, aký
pozitívny postoj majú k božstvám Kanaánu, najmä k Baalovi. Tento fakt mal predstaviť formou svojho osobného
príbehu. Ozeáš si mal nájsť manželku, o ktorej už dopredu vedel, že mu bude neverná. Porodí mu deti, ale nebude
otcom všetkých. A Ozeáš poslúchol. Vzal si Gómeru, dcéru Diblajima. Ono to asi nebolo také ľahké, ako sa dnes
o tom ľahko hovorí. Nevieme, ako sa prorok cítil, keď si vzal za manželku ženu, o ktorej vedel, že mu bude neverná
a bude chodiť za inými mužmi. Pán Boh v mimoriadnych časoch vyžadoval od svojich prorokov mimoriadne činy.
Tento bol naozaj zvláštny a nie ľahký, ale prorok napriek tomu poslúchol a vykonal Božiu vôľu.
Možno si pomyslíme: čo je to za Boha, že vyžaduje niečo také od svojho poslušného proroka? Pán Boh však chcel na
živote Ozeáša demonštroval príbeh svojej lásky – skutočný, hoci divný, nádherný a predsa tragický. Ozeáš
ukázal, aký vzťah má Pán Boh ku svojmu ľudu a zároveň aký vzťah má Jeho národ so svojím Bohom. Pán Boh
miloval svoj ľud, ale Izrael – podobne ako Gómera – bol neverný zmluve, ktorú Pán Boh uzavrel so svojim národom.
Zároveň je im ukázané, čo ich čaká, ak sa ľud nevráti k Pánovi, ak nebudú činiť pokánie, ak sa nestanú zase
poslušnými - čaká ich katastrofa.
Ozeáš im na jednej strane ukazuje trest, ktorý ich čaká, na strane druhej ukazuje Hospodina prostredníctvom Jeho
vlastností – hovorí o Jeho mocnej láske a nesmiernej spravodlivosti, ktoré vedú ľud späť k Pánovi a prenikajú
všetkými oblasťami života.
Ľud však nepočúval toto varovanie. Svoju časť zmluvy s Hospodinom porušili a tak môžu očakávať trest, ktorý im už
bol dávno predpovedaný, ak neposlúchnu a neobrátia sa k Pánu Bohu celým srdcom. A Boh? Ten stále nanovo
hľadá, miluje, bojuje o svojich, dáva nádej.
Čo sa z tejto biblickej knihy máme naučiť?
Božia láska má svoj príbeh – v Izraeli je to neustála starostlivosť a ochrana, v Ozeášovi príbeh proroka a prostitútky
a v NZ je to príbeh Pána Ježiša Krista
Sme neverní a koketujeme s inými bohmi – Izrael mal bôžikov pohanských národov a my dnes máme svojich
novodobých, ako sú zdravie, peniaze, majetok, kariéra, ľudia, celebrity, pozemský život.....
Boh o nás zápasí – cez svoje slovo a požehnanie, cez odpustenie a nové šance, cez Pána Ježiša Krista a Jeho dielo
spasenia na kríži a v prázdnom hrobe
Boh je aj Sudcom – Pán Boh vo svojej prenesmiernej láske a spravodlivosti miluje, ale aj súdi človeka, odhaľuje jeho
úmysly, odkrýva to, čo je v hĺbke jeho srdca, poukazuje na hriech a neveru a tiež na následky rozhodnutia sa pre
nevernosť voči Pánovi

Vyžaduje sa zbožnosť – v SZ je to zbožnosť dodržiavaním Desatora a v NZ je to zbožnosť vyplývajúca z viery
a nasledovania Pána Ježiša Krista. Prejavuje sa nielen modlitbami, čítaním Písma, prichádzaním do cirkvi, ale aj
poslušnosťou v bežnom živote a pokáním, ak neposlúchame nebeského Otca.
Boh je Bohom druhých šancí – aj ľudia, ktorí sa Bohu obrátia chrbtom, ktorí vyznávajú, že Ho nepotrebujú, že
neexistuje, že s Ním nič nechcú mať, dostávajú možnosti, ktoré môžu využiť na svoju záchranu a spasenie. Boh pred
nikým nezatvára srdce ani dvere. Jeho milosť stále trvá a je len na nás, či sa k Nemu obrátime celým svojím životom,
v pokore a poslušnosti. Ak sme aj zablúdili príliš ďaleko, pre Ježiša to nie je problém. On nás nájde aj v tej ohromnej
diaľke a privedie nás späť k nebeskému Pánovi.
Pán Boh rozpráva príbeh lásky aj nám. Na lásku by sa malo odpovedať. Amen.

