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Streda 8. júna 2016 

Text: Jon 3, 1 – 10 
1Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto: 2Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a 

káž mu, čo ti poviem. 3Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho. Ninive však 

bolo nesmierne veľkým mestom pred Bohom, na tri dni chôdze. 4Keď Jonáš vchádzal do mesta, v 

prvý deň cesty volal: Ešte štyridsať dní, a Ninive bude vyvrátené! 5Vtedy uverili Ninivčania 

Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny. 6Keď sa správa 

o tom dostala k ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa 

vrecovinou a sadol si do popola. 7Potom dal rozhlásiť po Ninive ako rozhodnutie kráľa a jeho 

šľachticov: Nech ani ľudia ani zvieratá, rožný statok ani ovce neokúsia nič, nech sa nepasú, ani 

vodu nepijú. 8A nech sa ľudia i zvieratá odejú vrecovinou a mocne volajú k Bohu; nech sa každý 

odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách. 9Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, 

odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. 10Keď Boh videl ich skutky, že sa odvrátili 

od svojej zlej cesty, bolo Mu ľúto dopustiť nešťastie, ktorým im pohrozil, a nedopustil ho.  

Piesne: ES č. 620, 234 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Príbeh o mužovi Jonášovi je pomerne známy. Aj tí, ktorí Bibliu − Božie slovo poznajú len 

zbežne, si na veľrybu a človeka v jej bruchu väčšinou spomenú. Hlavná postava i jej príbeh sú 

totiž mnohým známe. No je Jonáš skutočne hlavnou postavou tejto podivuhodnej drámy? Po 

prečítaní 3. kapitoly by sme o tom mohli naozaj pochybovať. Začína sa síce slovami, ktoré 

vysloví Jonáš, no v týchto veršoch sa na scéne objaví omnoho viac postáv. Už nejde len o Jonáša, 

o jedného muža či hŕstku námorníkov na lodi. V centre sa zrazu ocitá množstvo ľudí: 

obyvateľstvo celého veľkého mesta Ninive, ba dokonca i samotný kráľ. Namiesto jedného 

príbehu jedného muža, ktorý zápasí o svoj život, ide v tejto chvíli o príbehy a životy mnohých. 

A zatiaľ čo Jonáš, Hebrej vzývajúci Hospodina, so svojou odpoveďou na Boží hlas otáľa, uteká, 

skrýva sa a poslúchne Ho až na druhý raz, pohanskí obyvatelia Ninive, mesta plného zloby 

a násilia, paradoxne reagujú okamžite, rýchlo a spontánne. Uveria, vyhlásia pôst, veľkí aj malí sa 

odejú do vrecoviny, kráľ sa postaví zo svojho trónu, zloží si plášť, oblečie vrecovinu a sadá si do 

popola. Hlavnou postavou v príbehu o Jonášovi zrejme predsa len nie je Jonáš. A nie sú to ani 

obyvatelia veľkého mesta, ba ani kajajúci sa kráľ. Skutočnou hlavnou postavou je aj v tomto 

biblickom príbehu Hospodin a Jeho milosť. Boh a Jeho láska, ktorá to celkom trpezlivo a bez 

výčitiek s Jonášom napriek jeho úteku nevzdáva. Boh so svojou láskou, ktorý napriek zlobe 

a násiliu posiela k obyvateľom Ninive svojho posla s ponukou, s novou príležitosťou a novou 

šancou. Boh, ktorého moc dokáže pár Jonášových slov použiť na prekvapivé obrátenie Ninive. 

Boh, ktorého príbeh zaznieva v príbehoch a živote Jeho ľudu. V dnešný deň Hospodina 

spoznávame v živote muža Jonáša i obyvateľov mesta Ninive. S príbehom týchto ľudí sa Božia 

ponuka hlavnej úlohy v živote človeka nekončí. Zaznieva do života každého jedného z nás. Ako 

odpovieme? Amen. 

Modlitba: 

Milý nebeský Otče, ďakujeme za Tvoju trpezlivú lásku. Lásku, ktorá nič nevyčíta, nekarhá a ani 

nepripomína. Lásku, ktorá v Tvojom Synovi a našom Pánovi, Ježišovi Kristovi, prichádza 

s novou ponukou a príležitosťou. Pomôž nám, prosíme, aby sme Tvoju milosť a lásku dokázali 

vnímať a celým svojím životom na ne odpovedať láskou k Tebe i svojim blížnym. Celým 

srdcom, celou dušou a celou mysľou. Trpezlivo a dobrotivo. Bez závisti či pýchy. Nesebecky, 

bez hnevu a neprávostí. Veď nás svojím Svätým Duchom k tej láske, ktorá je najväčšia a nikdy 

neprestane. Amen. 
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