2.po Trojici – 13.6.2021 – Ozeášov syn
Nebeský Otče, svojím Svätým Duchom otvor naše mysle a srdcia, aby sme počuli Tvoj hlas. Daj nám porozumieť Tvojej zvesti pre nás a pomôž
nám aplikovať Tvoje slovo v našom živote. Do Tvojich rúk a milosti sa dávame.
Ozeáš 1:2-5 „Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin riekol Oezášovi: choď, vezmi si smilnú
ženu a deti zo smilstva, lebo krajina a smilne odvracia od Hospodina. Išiel teda a vzal si Gómeru, dcéru Diblajimovu.
Tá počala a porodila mu syna. Nato mu riekol Hospodin: Pomenuj ho Jezreelom, lebo onedlho potrescem krvavý
skutok Jezreela na dome Jéhúovom a zruším kráľovstvo domu izraelského. V ten deň dolámem luk Izraela
v Jezreelskom údolí“.
Dnes ľudia často opakujú slovo „karma“, možno ho aj vy používate. Toto slovo pochádza z Indie a náboženských systémov tejto
krajiny. Zahŕňa dielo, skutky, vplyv vnútorného prežívania a presvedčenia na ľudské konanie. Človek je teda tým, čo urobil alebo robí – to
znamená: ak robí dobro, je dobrý, ak robí zlo, je zlý. Zároveň sa na základe toho, ako človek žije dnes, dá určiť akým bol v predchádzajúcom
živote, z akého života sa prevtelil do tohto aktuálneho. To znamená, že dnes žneme, čo sme v predchádzajúcom živote zasiali. To znamená, že
ak sme niekomu niečo ukradli, aj nám bude ukradnuté a pod. Z tohto procesu sa dá vymaniť zmenou myšlienok, prosbou o odpustenie
a novým spôsobom života.
Božie slovo pozná tiež systém „akcia-reakcia“ alebo „príčina-následok“. Akurát – oproti karme – je v tomto
biblickom princípe jeden veľmi dôležitý aspekt a článok a to je Pán Boh a Jeho vplyv na život človeka či sveta. On
sám hovorí, že to, čo človek rozsieva, bude aj žať (Gal 6:7). Napriek tomu to takto v živote nie vždy funguje: dobrý sa
má zle a zlý zas dobre. Preto je dôležité povedať, že v tom systéme odplaty za dobro a zlo v živote človeka hrá naozaj
veľkú rolu Boží zásah, Jeho milosť a trest a tiež to, že Pán Boh vidí a vie viac, ako vidíme a vieme my.
Ozeáš mal na svojom manželstve ukázať Izraelu jeho previnenie. Prorok si zobral za manželku prostitútku, ktorá mu
bola neverná, hoci sa on o ňu staral. Presne tak bol vyvolený ľud neverný Hospodinovi, napriek tomu, že sa On
o nich ako dobrý Otec precízne staral a zahŕňal ich svojím požehnaním. Ozeáš však nemal svoju manželku
prestať milovať ani ju odvrhnúť. Lebo ani Boh nezanechá svoj ľud, akokoľvek neverný a zlý. Ale! Ako sa píše
na inom mieste: „s tebou však neurobím koniec, lež potrescem ťa v medziach práva, no, bez trestu ťa nechať
nemôžem“ (Jer 30:11).
Pán Boh doprial Ozeášovi a Gómere syna. Dostal meno Jezreel, čo znamená „Boh rozsieva“. Tieto slová nás vracajú
do ďalekej minulosti, do čias panovania Achába a jeho manželky Jezábel a proroka Eliáša. Hoci Pán Boh cez Eliáša
kráľa upozorňoval na jeho zločiny a modlárstvo, Acháb ho nepočúval a preto Pán Boh určil trest pre kráľa a jeho
potomstvo. Jezábel roztrhali psy a preto, že Acháb zviedol na hriech vyvolený ľud, Pán Boh mu povedal, že „vykynoží
všetko potomstvo Achábovo, aj zajatých aj slobodných v Izraeli“ (1 Kráľov 21:20-22). To sa aj stalo: Acháb mal 70
synov, ktorí dostávali najlepšiu výchovu. Pomstu za ich otcovo modlárstvo vykonal Jéhú konkrétne v údolí Jezreel.
Lenže Jéhú nechal svoju zlosť zájsť príliš ďaleko a pomstil sa na potomstve Achába hrozným spôsobom a preto aj
jeho rod bude potrestaný v údolí Jezreel, kde zmasakroval Achábových synov.
Tak ako Acháb ani Jehú a neskôr ani ľud v čase Ozeáša, neposlúchali Pána Boha. Išli si po svojich cestách, konali to,
čo sa im páčilo, nerešpektovali Boží zákon a boli neverní zmluve s Hospodinom. Preto musel Pán Boh zasiahnuť
takýmto radikálnym spôsobom. Neboli však sami: v Izraeli sa vždy našli tí, ktorí koketovali s modlami
a pohanskými bohmi. Preto museli podstúpiť rôzne napomenutia, tresty, zajatia a rozdelenie Božieho ľudu.
Stalo sa tak po smrti kráľa Šalamúna, ktorý je tiež „príkladom“ kráľa, ktorý popri Hospodinovi postavil oltáre 1000
nových bohov. Boží ľud sa rozdelil na severné Izraelské kráľovstvo a južné Júdske kráľovstvo, pričom to severné boli
oveľa viac náchylné k modloslužbe a neposlušnosti. Preto sa Pán Boh rozhodol zrušiť toto kráľovstvo. Hoci! Nebolo
všetkým dňom koniec. Aj v tomto nevernom ľude sa našli tí, ktorí verili v Hospodina a dodržiavali Jeho zákon. Pán
Boh v každom treste prejavuje veľký ku svojej milosti.
Keby fungovala karma, bolo by s nami zle. Lebo – položiac svoje skutky na misku váh – máme tých zlých viac ako
dobrých. Keby do priebehu našich životov, rozhodnutí, skutkov nezasahoval Pán Boh svojou mocou a druhými
šancami, už by sme dávno boli zahynuli. Keby sa k nám Pán Boh, v našich neprávostiach, nesklonil v Ježišovi
Kristovi, všetci by sme museli zomrieť. Preto môžeme byť vďační, že náš nebeský Otec neberie do úvahy počet našich
dobrých a zlých skutkov. Ďakujme za to, že zasahuje a zmierňuje naše zlo, posilňuje naše dobro. Môžeme byť
nadšení, že nemeria naše výkony a že nám dáva milosť, vďaka ktorej máme ešte nádej na zmenu. Ďakujme Bohu za
Pána Ježiša, že je nám v Ňom a vďaka Nemu odpustené a my tak máme šancu na večný život v Jeho kráľovstve.
Treba však v tomto svete rátať aj s následkami našich činov. Niekedy nám Pán Boh naozaj dopustí, aby sme pocítili
následok našich rozhodnutí, slov a skutkov. Niekedy sme vychovávaní tým, že Pán Boh neodvráti zlo a ťažkosti,

lebo nás chce niečomu naučiť. Niekedy musíme prejsť aj ťažkými obdobiami, aby sme mohli oceniť tie krásne
a vzácne chvíle na tomto svete.
Prajem nám, aby sme rozsievali to, čo chceme žať. Aby sme mali dosť sily a odvahy k vyznaniu hriechov a aby nám
ich Pán Boh v Ježišovi odpúšťal. A prajem nám, aby sa k nám Pán Boh sklonil so svojou milosťou a – nie pre naše
skutky – ale pre svoju milosť – zachránil nás pre večný život v Jeho kráľovstve. Amen.

