9.po Trojici – 1.8.2021 – Totálne
Pokoj Boží nech je s nami.
Ozeáš 4:1-3 „Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny. Lebo niet vernosti
ani lásky ani poznania Boha v krajine. Preklínanie, lož, vraždy a krádeže, cudzoložstvo a násilie a krvná vina stíha
krvnú vinu. Preto bude trúchliť krajina a zomdlie každý, čo býva v nej, s poľnou zverou i nebeským vtáctvom aj
morské ryby zahynú“.
Na totálku. Toto slovné spojenie používame vtedy, keď nastane nehoda a auto je už nepoužiteľné. Ale na totálku alebo
totálne sa dá zničiť absolútne všetko. Najviac to asi pociťujeme pri vzťahoch – taký totálne zničený vzťah už nie je
možné napraviť, pretože každý si z neho nesie zranenia, ktoré sa len tak ľahko neuzdravia, ak vôbec.
Ozeáš opisuje súdny proces v bráne. To bolo miesto, kde sa rozhodovalo o dôležitých, právnych, majetkových či
spoločenských veciach. Teraz tu stoja proti sebe Boh, ktorý je verný a ľud, ktorý zrušil s Hospodinom zmluvu. Hoci
sa tu vypočítavajú jednotlivé hriechy, Ozeáš nezdôrazňuje to, či je horší alkoholik ako cudzoložník, ale to, že v oboch
prípadoch je narušený vzťah s Pánom Bohom. Teda pripomína to, čo neskôr hovorí apoštol Pavol: „všetci totiž
zhrešili a nemajú Božiu slávu“ (Rím 3:23). My vnímame hriechy jednotlivo a dokážeme ich aj zoradiť do akéhosi
rebríčka, v ktorom prezentujeme postoj voči závažnosti hriechu. Preto napríklad vražda je na vyššom stupni
závažnosti ako ohováranie a pod. Lenže pred Pánom Bohom sú všetky hriechy rovnaké: či sme povedali bratovi
„hlupák“ alebo sme niekoho zabili, je to pred Pánom rovnako závažný hriech. Táto pravdivá teória nás všetkých, pred
Bohom, stavia na rovnakú úroveň – „niet spravodlivého, niet ani jedného“. Od kňazov až po posledného neveriaceho
človeka, od politikov až po bezdomovca, od herca až po robotníka – totálne všetci sme zhrešili a nesieme si na sebe
znak hriechu.
Každý jeden z nás má nejaký hriech, každý z nás niečo škaredé povedal, niečo zlé si pomyslel, niečo strašné urobil.
Preto sme všetci na jednej lodi – hriešni. Ale sme na jednej lodi aj čo sa týka Božej lásky voči nám, preto Pavol
pokračuje ďalej: „ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi“ (Rím 3:24).
Takto by sme sa mali pozerať na samých seba, aj na blížnych: ak veríme v Krista sme omilostení, no stále
hriešnici.
Zvrátený vzťah k Pánovi spočíva v tom, že ľud zabudol na vernosť, lásku a poznanie Boha. Pod pojmom
vernosť je myslená pravda a spoľahlivosť – Ozeáš teda vyčíta ľudu, že hrá akúsi hru s Pánom Bohom, v ktorej na seba
berie masku veriacich, ale nakoniec sa z nich stávajú pokrytci, lebo srdcom sú Pánovi vzdialení. Navonok, pred
ľuďmi, v chráme či na námestiach sa tvária ako zbožní, ale doma, keď sú sami, keď ich nikto nevidí, žijú akoby Boha
nebolo. Pod pojmom láska sa myslí milosrdenstvo, láska, vzťah k iným, zbožnosť pred Pánom a spravodlivý život
v spoločenstve ľudu – Ozeáš teda vyčíta ľudu, že sa nestará o bežné záležitosti, nemyslí na chudobnejších, vdovy,
siroty, núdznych, ľudia navzájom žijú bez zodpovednosti za toho druhého a život duchovný nie je prepojený so
životom každodenným. Ľudia možno robia veci, ktoré sa od nich očakávajú v kulte, ale niet toho, kto by podal
pomocnú ruku blížnemu. Pod pojmom poznanie Boha sa myslí na to, že ľud žije akoby Boha nebolo. Nejde
o formálne poznanie Boha, nejde o Božiu existenciu, ale ide o vzťah s Hospodinom – ľud ho nepestuje, iba stroho
vykonáva všetko potrebné bez toho, aby to zasahovalo ich vnútro a srdce. Ak tieto tri hodnoty chýbajú, otvárajú sa
dvere pre rôzne druhy zla.
Ako je to s našou vernosťou, láskou a poznaním Boha? Nechýba aj nám vášeň vo vzťahu k Pánovi? Sme poslušní
a oddaní Bohu a máme zodpovednosť za našich blížnych v zmysle túžby po pomoci voči nim? Môžeme povedať, že
tieto tri starozmluvné hodnoty kopírujú Pavlove slová: „teraz však zostáva viera, nádej a láska – to troje“ (1 Kor
13:13). A to sú hodnoty, ktoré si vieme uvedomiť a zhodnotiť. Kiežby sme nezabúdali na to, že ak dáme menej
miesta Bohu, otvoríme väčší priestor diablovi. Čím menej miesta dáme viere, láske a nádeji, tým viac miesta
dáme hriechu a tým aj večnej smrti. Preto Bohu treba dať totálne všetko.
Ozeáš pripomína ľudu, že hriech nikdy nezostáva sám. Nabaľuje sa ďalším hriechom a ničí okolo seba absolútne
všetko. Od začiatku až do konca Písma je to jasné: človek svojou vzburou voči Pánu Bohu nakazil totálne všetko. Celý
svet, rastliny, živočíchy, všetko, čo Pán Boh stvoril a o čom povedal, že je to dobré, je teraz poznačené tým, že
ľudstvo chce byť bohom. Zvrátenosť ľudu privedie na svet pohromy, tresty, ktoré budú omnoho horšie ako tie za
dávnych čias. Hriech negatívne ovplyvňuje budúcnosť celého ľudstva a Ozeáš ju vidí v čiernych farbách. Podobne
o tom rozmýšľa aj Ján v poslednej knihe Biblie – všetko bude hriechom človeka ovplyvnené a zničené.
My sme svedkami a účastníkmi tejto premeny nádhery na kliatbu. Na zemi už nič nefunguje tak, ako má. Každý
normálne zmýšľajúci človek vidí, že príroda sa nám odpláca za to, ako s ňou nakladáme. Je to výsledok nášho hriechu.
Stratili sme bázeň a zodpovednosť pred Hospodinom a svojím prístupom k životu, prírode, okoliu ničíme

totálne všetko. Sme spolu s celým stvorenstvom v jednej spoločnej kaši. Čo sa týka budúcnosti tohto sveta,
nemôžeme očakávať nič dobré. Ale ešte by sme možno svojím obrátením k Pánovi trochu oddialiť totálny kolaps. Ak
si uvedomíme svoje pochybenia, ak sa obrátime celým srdcom k Hospodinovi, ešte sa dá niečo málo zmeniť, urobiť:
„stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Aj nielen ono, ale aj my ktorí máme prvotiny
duch, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela“ (Rím 8:19nn).
Totálka – to je výstižné slovo pre stav ľudstva pred Bohom. Hriechom a neposlušnosťou sme narušili vzťah
s Pánom Bohom. Zabudli sme na vernosť, lásku a poznanie Boha a tak otvárame dvere sile hriechu a zla. A to
negatívne ovplyvňuje súčasnosť i budúcnosť celého Božieho stvorenia. A predsa sa nad tým všetkým vznáša Božia
vernosť, láska a milosť v Ježišovi Kristovi, ktorý nás totálne miluje a zachraňuje. V Ňom spočíva naša nádej.
Amen.

