Prorok Habakuk
Ako sa modliť za národy?
Prorokoval v období medzi pádom Ninive (612 pnl) a pádom Jeruzalema
(586 pnl) bol trochu starší, alebo bol rovesníkom prorokov Sofoniáša a
Jeremiáša.
Na rozdiel od iných prorokov, i svojich vrstovníkov, neniesol posolstvo od
Pána Izraelovi, neproklamoval súd a nevolal národ späť k Bohu.
Staval sa do postavenia bežného človeka, ktorý nevie zniesť rozdiel medzi
tým, čo ho Boh naučil o spravodlivosti, správe národa, o súde a tým, že
Boha v „krajine niet“; nezachraňuje, nerieši nespravodlivosť a prevrátení
ľudia vládnu bez trestu.
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1.sťažnosť – Izrael je v strašnom stave, Tóra je opomínaná a celé je to
prikryté skorumpovanými vodcami Izraela. Kričí k Bohu, aby niečo urobil,
ale nedeje sa nič.
Božia odpoveď – „Viem o tom a zavolal som na Babylon, aby prišli vykonať
súd“ – podobne ako u Micheáša a Izaiáša.
Vykonám dielo vo vašich dňoch, že mu neuveríte... vzbudím Chaldejov,
národ ľúty a rýchly, ktorý chodí na šíriny zeme, aby zaujal dedične príbytky,
nie svoje. Hrozný je a strašný; od neho vyjde jeho súd (Hab 1:6)
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2.sťažnosť - Veď Babylon je ešte horší! Ako Ty, spravodlivý Boh, môžeš
používať takú bezbožnú mocnosť na vykonanie spravodlivosti? V tomto sa
Habakuk stavia do roly „spravodlivého“; strážcu na hradbách, ktorý si
povedal, že tu budem čakať, čo mi odpovie na moje žehranie.
Božia odpoveď – Pán mu odpovedá, aby si pripravil nástroje na písanie
a zaznamenal videnie, ktoré príde a ak by meškalo, aj tak príde.
Spravodlivý bude žiť vierou (v toto videnie). Zasľúbením je, že Boh
Babylon zvrhne a potrestá tiež. Násilie a útlak národov tvorí nekonečný
cyklus pomsty a Boh si použije tento cyklus, aby spôsobil pád a vzostup
národov. Aj keď si dočasne použije nejaký národ na nápravu
nespravodlivosti, neznamená to, že tým schvaľuje jeho nespravodlivosť.
Babylon padne a rovnako každý ďalší národ, ktorý sa správa podobne.
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5x Beda:
1. Ekonomická nespravodlivosť - (v.6) Beda tomu, kto si
rozmnožuje to, čo nepatrí jemu!
2. Ekonomická moc z nespravodlivosti - (v.9) Beda tomu, kto v
lakomstve hrabe svojmu domu nespravodlivý zisk, aby si na vysokom
mieste postavil svoje hniezdo, aby tak bol vytrhnutý z ruky zlého!
3. Otrokárstvo, vykorisťovanie – (v. 12) Beda tomu, kto buduje
mesto krvou a upevňuje ho neprávosťou!
4. Opilstvo, sexuálna nemorálnosť – (v. 15) Beda tomu, kto napája
svojho blížneho, tebe, ktorý pridávaš svoj jed, áno, opájaš, aby si sa díval
na ich nahotu!
5. Modlárstvo – (v. 19) Beda tomu, kto hovorí drevu: Precitni!
nemému kameňu: Prebuď sa! Či azda ten bude učiť? Hľa, obložený je
zlatom a striebrom; avšak v jeho vnútri nieto nijakého ducha.
Väčšina národov sa v konečnom dôsledku stane takýmto Babylonom. Preto
Božia odpoveď Habakukovi ohľadom Babylonu je odpoveďou i pre nás
o všetkých národoch.
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Dovolí Boh tomuto cyklu – pádov a vzrastu nových a nových Babylonov,
aby naveky pretrvával?
3.kapitola – pieseň o dramatickom prejavení sa Boha – oheň,
zemetrasenie...keď sa Boh ukáže, všetci budú dávať pozor. Ten
prichádzajúci boj a potrestanie zla bude podobný Exodu z Egypta. Ako Boh
súdil faraóna, bude súdiť budúceho faraóna – hlavu domu bezbožných
(3:13) Vyšiel si na záchranu svojho ľudu, na záchranu svojho pomazaného;
zrazil si hlavu z domu bezbožníka obnažiac všetko od základu až po hrdlo.
V tomto je nádej, že uprostred trestu faraóna a Egypta (Babylona),
Hospodin zachránil svoj ľud a vyviedol ich cez more, ktoré ich nezahubilo.
To, čo bude záhubou Babylona, nás nezahubí.
Táto nádej vedie k chvále, že aj keď sa budú diať tie najhoršie (ekonomické
i iné) veci, my sa budeme radovať v Hospodinovi a dôverovať mu.
Hab 3:18, 19 ja sa jednako budem veseliť v Hospodinovi, budem plesať v
Bohu svojho spasenia. Hospodin, Pán je mojou silou a robí moje nohy ako
nohy jeleníc a dáva mi kráčať po mojich výšinách
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Jeremiáš 2:5-8 Takto hovorí Hospodin: Akú neprávosť našli na mne vaši
otcovia, že sa vzdialili odo mňa a išli za márnosťou a stali sa márnymi?
6 A nepovedali: Kde je Hospodin, ktorý nás vyviedol hore z Egyptskej
zeme, ktorý nás viedol po púšti, po pustej zemi a plnej jám, po vypráhlej
zemi tône smrti, po zemi, ktorou nikto nechodí, a kde nebýva človek?
7 A doviedol som vás do zeme úrodných polí, aby ste jedli jej ovocie a
užívali aj iné jej dobré veci. A keď ste vošli, poškvrnili ste moju zem a
zohavili ste moje dedičstvo.
8 Kňazi nepovedali: Kde je Hospodin? A tí, ktorí berú do ruky zákon,
ma nepoznali, pastieri zradne odstúpili odo mňa, a proroci prorokovali
skrze Bála a odišli za vecami, ktoré neprospejú.
Jeremiáš 2:13 Lebo môj ľud spáchal dvoje zlo: Opustil mňa, prameň živej
vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny dopukané, ktoré nedržia
vody!
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