Utorok 21. novembra 2017
Piesne: ES č. 543, 342
Text: Mt 12, 38 – 41
„Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie; ale nedostane sa mu iného znamenia, len
ak znamenie proroka Jonáša.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Starozmluvný príbeh o Jonášovi je nám dobre známy. Slová Pána Ježiša v Evanjeliu podľa
Matúša poukazujú práve na Jonášov príbeh, konkrétne na Jonášov trojdňový pobyt v bruchu
veľryby. Pán Ježiš používa Jonáša v odpovedi na žiadosť farizejov a zákonníkov, ktorí si
žiadali vidieť znamenia od Neho. Možno si pomyslíme, že nechceli nič zlé. Problém však je v
tom, že Pán Ježiš vidí do ľudských sŕdc, pozná úmysly, s ktorými k Nemu predstupujeme, vie,
čo sa za našimi prosbami ukrýva. Rovnako to bolo aj v tomto prípade. A tak Pán Ježiš
odpovedá tvrdými slovami: „Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie; ale nedostane
sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša.“ Odchod ľudí od Pána Boha
pripodobňovali proroci k odchodu cudzoložnej ženy od muža alebo cudzoložného muža od
ženy. Keď máme toto na mysli, uvedomíme si, že Pán Ježiš chcel týmimi slovami povedať, že
tí, ktorí odišli od Pána Boha, hoci sa tvária pobožne, hoci sa tvária, že poslúchajú Pána Boha,
takí ľudia nedokážu vnímať Boží hlas, Božie skutky lásky a milosrdenstva, ktoré medzi nami
On koná, a daromné by im boli aj ďalšie zázraky. Veď nie je tých Ježišových zázrakov plná
celá Nová zmluva? Avšak týmito slovami Pán Ježiš všetkým, nielen farizejom a zákonníkom,
ale všetkým, ktorí sa Ho snažia skúšať, hovorí, že nám predsa len dá jedno znamenie, ktoré
bude jedinečné. Slovami o Jonášovi naznačuje, že Jeho ukrižovanie, Jeho smrť a Jeho
vzkriesenie bude vyvrcholením všetkých Jeho znamení. To, ako sa k tomuto znameniu
postavíme, záleží už len na nás. Buď bude Kristov kríž pre nás znamením spásy, alebo
bláznovstvom. Obyvateľom mesta Ninive stačilo na obrátenie päť hebrejských slov proroka
Jonáša: „Ešte štyridsať dní, a Ninive bude vyvrátené!“ Súčasníkom Pána Ježiša nestačila
nielen zvesť Toho, ktorý je väčší ako Jonáš, ale ani to, že mohli byť svedkami zázrakov, ktoré
On konal. Čo my potrebujeme k pokániu? Stačia nám dnes k pokániu slová Pána Ježiša, alebo
aj nám sa to máli? Amen.
Modlitba:
„Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie podľa
práva, pokorných vyučuje svojej ceste. Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre
tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá. Pre svoje meno, Hospodine, odpusť mi
moju vinu, lebo je veľká.“ (Ž 25, 8 – 11) Amen.
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