
Piatok 14. júla 2017 

Piesne: ES č. 392, 479 

Text: Jon 3, 1 – 3 

„Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Vieme, že príbeh proroka Jonáša sa nekončí jeho vyvrátením z ryby na suchú zem. Pán Boh 

nielenže Jonáša zachraňuje, keď sa Jonáš k Nemu obracia vo svojej modlitbe, ale dokonca mu 

dáva druhú šancu – dovoľuje mu začať odznova i napriek jeho predchádzajúcej neposlušnosti. 

Veď sme čítali: „Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto: Vstaň, choď do 

veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu 

Hospodinovho.“ To, že Jonáš dostáva novú šancu, je dôkazom Božej odpúšťajúcej lásky 

a trpezlivosti. My ľudia by sme v podobnom prípade buď vôbec nereagovali na takého 

človeka, teda nedali by sme mu už druhú šancu, alebo by najprv nasledovala spŕška výčitiek 

a až potom druhá šanca. Avšak počuli sme azda nejaké slovo výčitky na adresu Jonáša? Pán 

Boh mu nič nevyčíta, jednoducho prijíma kajúcneho hriešnika, odpúšťa mu jeho previnenia 

a dáva mu príležitosť začať odznova. Dáva mu príležitosť napraviť svoju predchádzajúcu 

neposlušnosť – nevyhne sa teda Božiemu slovu, ale znova mu zaznieva s rovnakým obsahom. 

Pán Boh sa nezmenil a ani sa nemení. Aj dnes koná úplne rovnako ako predtým. Aj dnes nám 

zaznieva Jeho slovo a my tak smieme s pomocou Ducha Svätého poznávať Jeho vôľu. Lenže 

aj my sme neraz tými, ktorí presne vedia, čo majú robiť a čo sa Pánu Bohu páči, no aj my 

skúšame uniknúť, nájsť si vlastnú cestu. Neraz však aj nás postihnú ťažkosti, búrky života. No 

vtedy smieme aj my – tak ako Jonáš – volať na Hospodina, smieme prosiť o pomoc aj 

v navonok beznádejnej situácii, pretože Božia pomoc, Božia sila nie je obmedzená. Čo je 

nemožné u ľudí, je možné u Boha, hovorí Pán Ježiš učeníkom (Mt 19, 26). A na živote 

proroka Jonáša vidíme, že tieto slová platia. Pán Boh nás dokáže zachrániť z každej situácie. 

Ponúka nám možnosť reparátu. Jonáš „vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho“. 

Ako my reagujeme na novú príležitosť, ktorú nám Pán Boh aj skrze svojho Syna Ježiša Krista 

ponúka? Amen. 

 

Modlitba:  

Hospodine, Otče nebeský, ďakujeme, že k nám, nehodným a hriešnym, pristupuješ s 

odpúšťajúcou láskou a trpezlivosťou. Ďakujeme, že Ty nám nič nevyčítaš, ale prijímaš nás na 

milosť, dávaš nám odpustenie hriechov a vo Večeri Pánovej nás pozývaš k svojmu stolu, a tak 

nám ponúkaš možnosť začať odznova. Dávaj nám svojho Ducha, prosíme, aby sme sa 

varovali hriechov, dokázali zanechať staré chyby a navrátili sa k Tvojej vôli. Amen. 
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