
Dar Božieho slova        Nedeľa po Deviatniku  7.2.2021 
Piesne: 212, 284, 200, 288, A51       Texty: 2K 12, 1-10; L 8,4-15 
Text: Jon 3,1-10 

Príbeh o Jonášovi nám pripomína, že Božie slovo nemáme brať na ľahkú váhu. Nie je literou – 
súborom pravidiel, súborom informácií o historických udalosSach, starovekou poéziou či prózou. 
Odkrýva nám Boha – jeho charakter a Jeho vôľu. Do zrozumiteľného rámca dáva stvorenie – svet 
okolo nás a dejiny ľudstva.   

Božie slovo je nástroj premeny. Je nástrojom premeny životov jednotlivcov, komunít, národov. Javí 
sa ako živé práve v tom, že prináša nový život, mení životy ľudí radikálne. Celé mesto Ninive sa dáva 
na pokánie a tak unikne Božiemu trestu. Je to fascinujúce a v cirkvi nás to povzbudzuje vo viere 
a svedectve. Je Božou túžbou, ktorú vkladá do sŕdc jeho veriacich, aby milosť Božia premieňala 
životy mnohých. Akých? O tom si povieme za krátko. UdalosS obrátenia Ninivčanov sú nám 
k povzbudeniu. Alebo nie? Prečo tá otázka? Nuž kniha Jonášova je aj o Jonášovi. A to jeho konanie 
je fascinujúce, no v opačnom slova zmysle. Jonáš najprv ide proS Božiemu zámeru, vyberá sa inou 
cestou a keď ho už Pán do toho Ninive predsa len dovedie, neteší sa, nežasne, je sklamaný a na 
Boha nahnevaný, že Ninivčanov nezničil. Toto vnímam ako obrovský kontrast, akýsi paradox celého 
príbehu o Jonášovi, Ninivčanoch a Pánu Bohu v knihe s názvom Jonáš. Tento kontrast nie je len 
vecou dávnej minulosS, ale aj prítomnosS.  

Je nástrojom premeny tých, na ktorých Bohu záleží 

Niet krajiny, ktorá by bola Pánu Boha za chrbtom. A niet ani človeka voči ktorému by bol Pán Boh 
chrbtom otočený. Vidíme to aj aj v prípade Ninivčanov. To čo potrebujeme vedieť je to, že to boli 
úhlavní nepriatelia Izraelského národa – jeho ohrozenie, e ktorí im siahali na život. Boh im tam 
pošle proroka – Jonáša. Lebo Bohu záleží aj na nich. Aj na nepriateľoch, ktorých túži doviesť 
k zmene – k novému životu. Lebo to nesmierne potrebovali. Boh nie je krvilačný, ktorý túži po 
zničení tých, ktorým na ňom nezáleží. Jemu záleží. Jonáš ide k tým, ktorí boli nepriateľmi. Boh 
prišiel aj k tebe, ktorý si bol Sež chrbtom obrátený k Nemu. Každý jeden veriaci bol pred tým, než 
poznal Boha v rovnakej pozícií. Záleží nám na tých, na ktorých záleží aj Bohu? Alebo len na 
niektorých? Božie slovo je nástrojom premeny. Boh nás posiela k tým na ktorých mu záleží.  

A čo Jonáš?  Jonášovi záleží na ňom samom. Zaiste pochopiteľné sú jeho obavy, no až do konca nás 
Jonáš prekvapuje. Niekoľkokrát chce radšej zomrieť akoby mal byť súčasťou toho, že Boh preukáže 
milosrdenstvo. On je toSž už „za vodou“ – je členom vyvoleného národa.  Jonáš je prorok – muž 
ktorý bol v SZ prostredníkom medzi Bohom a Božím ľudom. No jemu záleží len na ňom samom. 
Jeho konanie, slová a reakcie, pôsobia tragicky. Je to odstrašujúci príklad no zároveň obrazom 
reality prítomnej dodnes. Aj veriacim môže záležať len na sebe samých. Možno preto, že už „sú za 
vodou“.  

Je nástrojom premeny tých najnemorálnejších 

Ninive bolo veľkým mestom. Hlavým mestom Asýrie. Jeho ochranné hradby sa Sahli v dĺžke 
približne 100 km. Jeho obyvatelia boli hroznými vo svojom spôsobe života. Bol to nesmierne krutý 
národ o čom svedčí aj to, že príslušníkov porazených národov sťahovali z kože a nechávali zomrieť 
na páľave slnka či zaživa upaľovali chlapcov a dievčatá. Žili život, ktorý ani zďaleka nevykazoval 
známky ľudskosS a humanity. Boli Bohu na míle vzdialení.  No pre Boha nie je problémom žiadna 
priepasť morálky do ktorej by svojim slovom nevstupoval a netúžil omilosSť. Tú preklenul pri 
každom jednom veriacom. Nezabúdajme na to. V Kristovi Boh sa stáva blízkym aj tým 
najvzdialenejším.  



A čo Jonáš? Jonáš je konfrontovaný s Božou túžbou a zámerom záchrany Ninivčanov. Je mu to 
zjavené. No On trvá na svojom – má svoju predstavu – nechce milosť pre nich. Vie o Bohu veľa – 
vie, že je milosSvý a že sa zľutováva. Nič to však nemení jeho vnútorný postoj. Jonášov môžeme 
nájsť aj dnes medzi tými, ktorí majú mnohé z Božieho slova načítané, naštudované, naučené 
cez mnohé chvíle osobného stretnuSa či v spoločenstve s Bohom. Kniha Jonáš hovorí o Božej 
milosS. Do proSkladu je tu postavené stáročiami vykryštalizované poznanie o Bohu a jeho 
milosSvom postoji k Izraelu a tá istá Božia milosť na cudzom - ba priam nie hocakom národe, ale 
tom, ktorý predstavoval stelesnenie neprávosS a útlaku Božieho národa.  

Božie slovo je nástrojom premeny tých „najnedosiahnuteľnejších“ 

Veci sa pohli, čo sa dotklo aj „ninivského kráľa“ - najvyššie postaveného v celom meste – národe. 
Takí ako on seba radili do skupiny tých, ktorí sa pasovali do roly Boha či pri najmenšom do roly 
zástupcu Boha na zemi. Nuž mnohí sa pasovali a pasujú dodnes do tejto roly. Jedných fascinujú, iní 
nimi opovrhujú. No ani oni nie sú mimo toho, aby im Boh zjavil svoju milosť. Božie slovo dosahuje 
na nedosiahnuteľné miesta. Aj tým je aj Ninivský kráľ, ktorého postavenie mu umožňuje pretaviť 
svoje rozhodnuSe do životov iných. A tak celé mesto na príkaz kráľa sa dáva celé mesto na pokánie 
– k ľútosS. Jonáš je nositeľom slova, ktoré docieli to čo Boh chce a tých, ktorých chce.  

A čo Jonáš? Ten prežíva pocit krivdy a hnevu. Zdá sa, že je Bohu vzdialenejší než Ninivčania. Áno 
Boží prorok. Ani účasť na Božej milosS pre neho zdrojom skutočnej milosS nie je. Nevpuse ju pre 
seba. Uzatvára sa. Tak ako kedysi farizeji a veľkňazi za čias Ježiša. Nechajme sa zasiahnuť Božou 
milosťou.  

Božie slovo je nástrojom premeny. Pre Ninivčanov aj pre Jonášov. To podstatné sa deje v hĺbke bySa 
– biblicky povedané v srdci človeka. Neberme Boh – Jeho slovo na ľahkú váhu. Sme pozvaní k tomu, 
aby sme ho vnímali nástoj premeny Bohom samotným. Nás aj iných.  

Dnes už mnohé slová po skúsenosSach, že sa nenaplnili neberieme vážne. Áno paradox zmeny je aj 
ten, že mnohí tzv. Jonášovia a Ninivčania robia opak toho o čom počujeme v našom príbehu. Avšak 
otvárajme sa možnosS zmeny, tým že sa v pokore oddáme Bohu – ktorého nástrojom je jeho slovo. 
Amen 

Milodary 
Na plynofikáciu prispeli: Dušan Švihra 50,-Eur; Oľga Slabejová 50,-Eur 
Na Dovalovské mosty prispeli: Dušan Švihra 10,-Eur; Jana  Cibuľová 10,-Eur.  
Ďakujeme za prinesené milodary a obete 
Oznamy 
utorok:  18:00  online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
štvrtok:  16:30  online vyučovanie konfirmandov  
  19:00  online stretnutie mužov hvps://meet.google.com/pzc-ahdp-arm 
piatok:  18:00  online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 
sobota:  10:30   online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta 
                            18:30   online mládež 
nedeľa:             10:00   online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok - Dovalovo 
Odkazy k online stretnutiam sú uvedené na webovej stránke cirkevného zbor 

www.dovalovo.ecavlos.sk 
K podpore činnosti, ale aj k plneniu záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie 
uvedené údaje:  
IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984 
VS : 612100 (cirkevný príspevok ( poznámka: meno a priezvisko) 
VS : 610100 (milodary) 
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky) 
Vzhľadom k obmedzeniam  súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok, 
ktorý je pre rok 2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky 
je potrebné uviesť mená tých, za ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu.

http://meet.google.com/pzc-ahdp-arm
https://meet.google.com/pzc-ahdp-arm?fbclid=IwAR1CL5qGiuanFs6eQZjMUnlVvIZxVLtQEDENNESoXZwJ4r1CKt2xEv0BSvM
https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe
http://www.dovalovo.ecavlos.sk

