HOSPODIN ZRAŇUJÍCÍ A UZDRAVUJÍCÍ
Ozeáš 6,1-6

Hospodin nás rozsápal
Náš text ze 6. kapitoly začíná výzvou: „Po/.c7'/e, vrczťme se k ffospodz.73% `` (v.1). Boží lid opustil Hospodina, svého

Boha. Sloužil jiným bohům. Proroci pro to měli jadmé pojmenování: smilstvo (v, 10). Vztah Pána Boha a lzraele je
nejednou přirovnáván ke vztahu muže a ženy. Hospodin je „manželem" izraelského lidu. Ale stávalo se, že místo
aby se lzrael zasvětil svému Bohu, běhal ochotně za bohy cizími, za modlami. Tedy smilnil nebo cizoložil s modlami.
A to sebou vždy neslo hluboký duchovní i mravní úpadek a rozvrat nejen ve vztahu k Pánu Bohu, ale i mezi lidmi
navzájem. V našem textu se dokonce dozvídáme, že i kněží, kteří měli být prostředníky mezi Bohem a lidem, se
dopouštěli násilností, aby uspokojili své sobecké cíle: ,,Jczko Áorc7y 7m #e'koÁo Čz'Ácz/.z'cz' spo/Č#/.!' se A72e'z`z', v7~cřz'dj' 7zc}

cGsf€` c7o šé?ke77€aí, p7`oL§czzc4/.z' si;e' 77z7zké p/á#y " (v. 9). Nevěra a hříchy lzraele nenechávaly Hospodina chladným,

Reagoval na ně dvojím způsobem. Skrze vo/ó7c!' proroků, a když volání proroků neuposlechli, tak také svými so#cÍ};.
Pán Bůh dlouho a trpělivě zadržoval své soudy, posílal své proroky, ale když se situace již stala nadále neúnosnou,
dal průchod i svým soudům.
Cosi z tíhy Božích soudů zaznívá i v našem textu. Je tam použit silný obraz: Hospodin nás 7`ozfcípc}/. To už
není napomínající pohlavek. Navozuje to dojem, jako když na člověka skočí dravá šelma a trhá ho na kusy. Právě
tak se asi cítil sevemí lzrael, který byl napaden a zničen Asyřany nebo později jižní Jeruzalém, když byl napaden a
zdecimován Babylóňany. Hospodin nás rozsápal. Není to vůbec snadné čtení. Raději vidíme Boha laskavého, ne jako
šelmu, která svými drápy drásá svou oběť. 0 něco dříve, v 5. kapitole, bychom našli neméně výživné obrazy Božích
sc>Hďů. P*rL Bť;h zde VTík:á:. „ Budu Ef taj imovi j ako hnisavá rána a j ako kostižer Judovu domu" (5 ,L2:) . HospoďirL .]ak.ko

„kostižer"? SZ uměl být výrazově velmi jadmý. Musíme si ale uvědomit, že tyto silné obrazy, které nás tak
zneklidňují nebo až pohoršují, j sou zasazeny do určitého kontextu. Tedy do časů, kdy hříchy lzraele byly natolik zlé,
že obdobně drsné muselo být i varování proroků.
Bible tedy ukazuje Boha, který dokáže člověka nejen obejmout, ale také jím i řádně zatřást. Mluvíme o Boží
lásce a odpuštění, ale známe také Boží otřesy? I to patří k realitě života víry. Jistě nemusí jít o tak vyhrocené situace,
jaké popisovali proroci. Ale přece i v našem životě někdy mohou nastat chvíle, kdy budeme potřebovat, aby námi
Pán Bůh zatřásl. A to tehdy, když se v životě vydáme nějakou zlou a nebezpečnou cestou, a ještě si na ní třeba
umanutě budeme trvat. Někdy námi Pán Bůh důrazně otřese, abychom se v tom, Qo není dobré, včas zastavili. Nemusí
jít zrovna o „rozsápání", jak tomu bylo u proroka Ozeáše. Ale přece to mohou být takové „drápky Boží", které se
nám zarývají pod kůži a budou nás nutit začít hledět na věci jinak. 0 čem jiném byl např. „osten v těle", který tak
palčivě cítil apoštol Pavel? Sám smysl tohoto ostnu vysvětluj e: ,, 24 ĎycÁ se 7zepov);Lšovc}/ pro v/y.z.77€eč77os/ z/.ev€73z', /.j.c#z`

se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který ryme sráží, abych se nepovyšoval`` (2:K 12,]).
Pán Bůh nás zkrátka vždycky nekonejší. Bůh nás někdy i zraňuje a působí bolest. To je pro nás někdy těžké

k přijetí. Už z toho důvodu, že jednoduše nechceme trpět. Ale mnohem více nás asi představa Boha, který zraňuje,
zneklidňuje a děsí. Máme obecně za to, že ten, kdo působí bolest, je zlý. Ale přece máme i zkušenost, že ne všichni,
kdo nám působí bolest, to s námi myslí špatně. Je rozdíl, když nám bolest působí krutý člověk, násilník, a když nám
ji působí např. lékař, který se nám snaží pomoci. Ty Boží drápy a kostižery ve SZ, jakkoli drasticky to znělo, nebyly
ničím jiným než krajním způsobem, jak lzrael varovat před naprostou zkázou. Nakonec však ani jadmá volání

proroků nebyla nic platna. Teprve výheň Božího soudu v podobě Babyloňanů, která rozvrátila lid Judy v samých
základech, otřásla lidem natolik, že byl schopen nějakého nového náhledu na sebe sama a mohla se časem zrodit
obnova a nový začátek. I v soudech Božích tedy byla vždy patmá láska k lzraeli. Když slyšíme o rozsápání, hnisavých
ranách a kostižeiu, moc lásky v tom asi nevidíme. Ale to, že o tom se svým lidem Hospodin hovoří, je projev jeho
lásky. Chce j im ukázat, j ak vážná j ejich situace j e.

Hospodin nás zhojí
Slovo o Božím zraňování ovšem není to jediné, co v našem textu slyšíme. Prorok říká: ,,Po/.c7'fe, vrczf'77cG §G k
f7ospodz.7%, o77 7ccís rozsápcz/ cz fczke' zÁo/.z', zrcř7tz./ 7cás cz fczké oÓvóz'e " (v. 1). Bůh nás musí někdy zranit, zacloumat

s námi, ale nikdy při tom nechce skončit. Jeho nejvlastnějším přáním není nám působit bolest, ale naopak, způsobit
nám uzdravení. Uzdravení se ovšem bez jisté bolesti někdy neobejde. Zkušenost s tím asi máme. A to nejen z oblasti
tělesné,kdymusímenapř.snéstnějakýnepříjemnýlékařskýzákrokanáslednourekonvalescenci.AleznámetoLasii
z oblasti duchovní, kdy musíme, ják se říká někdy „narazit", abychom se vzpamatovali a dostali se duchovně dál,
řekněme hlouběji, a ještě jinak: blíž k Bohu, blíž k sobě samému, blíž ke svému bližnímu. Cesta k duchovní hloubce
není bezbolestná. Na cestě víry, na cestě k Pánu Bohu, objevíme i věci nedobré, nezralé, objevíme i všelijak temné
stránky své osobnosti. Už to vůbec uvidět znamenájistou bolest, protože vidět a přiznat si vlastní chyby a nedostatky,

prostě je hořké a bolestné. Snímat vlastní já z piedestalu dokonalosti, to znamená bolestný a pokořující proces. Ale
bolest v tomto smyslu není beznadějná. Je naopak otevřením dveří k tomu dostat se blíž k Bohu a důležitým
rozměrům života.
Naše dnešní slovo z proroka Ozeáše, nám chce být na této cestě povzbuzením. Nemluví totiž jen o Božím
rozsápání a zraňování, ale také o Božím obvazová.ní a hojení. Zní to trochu jako paradox. Bůh, který trhá jako šelma,
rozhodně nechce zahubit, ale naopak uzdravit. Prorok Ezechiel to vyjádřil slovy: „ Coz' sz. /z.Ůzt/.z. v s77tr/z. svévo/7?z'kc}.?

je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechcí, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? " (Ez L8,23). T:o je v+a,strií
Boží přání, ke kterému vždy vše směřuje. Bůh si přeje, abychom měli život. A celé dějiny starého lzraele o tom
vlastně jsou, o Božím zápase za lzrael, aby měl život, ten pra`ý život, který vyvěrá ze spoleěenství s Hospodinem.
Proto svůj lid povzbuzuje a těší, když Boží lid umdlévá a malomyslní, a jindyjej zase napomíná a kárá, když zbujní
a opouští Boží cesty, vše proto, aby svůj lid vedl k životu. Všechny cesty Boží s člověkem jsou plodné životem a
nadějí, at' už Hospodin těší, anebo napomíná či dokonce i soudí.
0 Boží touže a připravenosti uzdravovat náš život z hříchu a všelijakých chyb a nerozumů svědčí slovo
rťďšeho textu:. ,,Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme
Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako příyaly dešťů a jako jarní déšť,
/.Č372z' si;/czž%/.e zG774z. " (v. 2-3). Vrátí nám život . . . dá nám povstat . . . budeme před ním žít. A to tak jistě, jako každý

den vychází jitřenka a jako s pravidelností přicházejí jarní deště -tak jistě přijde Hospodin a daruje nám život.
Možná nás tam zaujme to načasování Božího zachraňujícího zásahu. „ Po c7vo# c77eGc'Á 77ó77z (Hospodin) vrcí/z'
z.j.voť, Z7%G/z'Áo cý72e 7cá7% c}ápovs/czf cz 77c)/pr'ec7 77z'm Ů#c7e7%e zYz'f " (v. 2). Navozuje to myšlenku, jakési „rekonvalescence".

Tak jako po lékařském zákroku je zapotřebí učité doby k úplnému uzdravení, tak i prorok ukazuje, že i v duchovní
oblasti je třeba jistého času k „1éčbě". Zkrátka to, co svou nemoudrostí, vzdorem, svéhlavostí či jak jinak ve svém
životě pokazíme, nejde často vyřešit, zalepit nějak jednoduše, povrchně a rychle. To, že Pán Bůh obrazně řečeno
uzdravuje „po dvou až třech dnech" neznamená Boží liknavost či neochotu, ale spíše to naznačuje, že duchovní
uzdravení je určitý proces, který vyžaduje čas a trpělivost. Nejde přece o nějaké povrchní odpuštění a jede se dál. Jde
o proměnu srdce a myšlení. 0 to, aby se uzdravilo něco hluboko uvnitř nás. A to vyžaduje čas. Pán Bůh naši hříšnost
neléčí přikládáním náplastí. Sestupuje hluboko do našeho nitra, a tam pracuje, protože tam, v našem srdci, se určuje,
kdo a jací jsme. To nás může poněkud znervózňovat. Chceme rychlé a pokud možno bezbolestné změny. Ale takové
změny bývají povrchní a nemívají dlouhého trvání. Kolikrát se stalo, že někdo byl dotčen Božím slovem, rozhořel

se, vzplanul, ale také právě tak rychle vychladl a odpadl? I na zvěst evangelia můžeme reagovat povrchně, bez
patřičné hloubky. Pak je ale vše ztraceno. Ježíš v podobenství o rozsévači mluví o zmu, které padlo od mělké půdy
na skále. Rychle vzešlo, ale hned zašlo, protože nebylo hluboko v zemi a nemohlo zapustit kořeny. A o hloubku Pánu
Bohu jde. Jeho působení není mělké, ale hluboké. A dostat se s námi lidmi na hlubinu, to je někdy proces. Než tam
opravdu dokážeme Pána Boha vpustit, různě nám to trvá. Ale Pán Bůh je trpělivým lékařem či pěstitelem. Sestupuje
totiž do temných koutů našeho nitra spolu s námi. To je naše naděje.

Pojd'te, vrat'me se k Hospodinu
Tak tedy Hospodin, který zraňuje je zároveň tím, který i uzdravuje a zachraňuje. Jak ovšem prožít tuto změnu? Kudy
vede cesta ze smrti do života, ze soudu k odpuštění, z viny ke smíření? Na začátku našeho textu jsme slyšeli výzvu
proroka: ,, Po/.d'fG, v7'crJ'77?G se k fJospodz.7ez4 " (v.1). Cesta ze soudu k záchraně vede skrze pokó#!'. Pokání můžeme

někdy vnímat jen negativně, jako „pitvání se v našich nedostatcích" nebo jako „žíněné roucho a popel na hlavě".
Ano, pokání je bolestné, protože obnažuje v plné nahotě naše hříchy, slabosti a nedostatky. Ale pozitivně viděno je

pokání také návratem k Hospodinu, a tudíž i návratem k životu, protože Bůh je život. Tato výzva „pojďte, vrat'me se
k Hospodinu" nám ukazuje, že je možné k někomu se svým hříchem přijít, že je možné ho někomu vyznat, že je
možné ho u někoho složit. To znamená, že nemusím zůstat bezmocně stát na místě obtížen. Cesta k návratu k Bohu
je otevřena pro každého, kdo ve svém srdci pocítí touhu po smíření. A tak tentýž Bůh, který kárá a napomíná, je
zároveň tím, který smiřuje, odpouští a oživuje, když činíme pokání a když se k němu navracíme.
Novozákonně dotaženo je to cesta, kterou nám vještě nové plnosti otevřel Ježíš: „Krz.§/%s c7cŽ/ sv#j zYz.vo/

jednou provždy za hříchy, spravedlívý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu" (Lpe 3 ,L&). Bťlh rťtisel jéštie jeďen
způsob, jak reagovat na naši vinu a hřích. Nejen i;o/ó73z' pro7.okz3, nejen jeho soa/dy cz 7eapo77%'7zó7cz'. Bůh šel ještě

mnohem dál, k tajemství, které popsal apoštol Petr, že ten jediný spravedlivý, jeho Syn, dal svůj život za nás,
nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Boží soud nad mým hříchem již proběhl, ale dikcí našeho textu „rozsápán"
byl někdo jiný místo mě. Ježíš nesl i můj hřích, abych měl život. Protože Ježíš dal svůj život za hříchy nás všech, je
možné „vracet se k Hospodinu".

