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„Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie
Jonášovo.“
„Jonáš vstal a šiel podľa Pánovho rozkazu do Ninive.“
„Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest a Boh sa zmiloval a nepostihol ich
nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť."

Tieto tri citáty z dnešných čítaní, no poviem, vám dosť husté. Zožať takú kritiku od Ježiša, od
toho „milosrdného dobráka“ (akým teda je, ale je aj často vykreslovaný ako taký presladký,
nekonfliktný typ). A zrazu buuum. Kričí, že sme zlé pokolenie. Ale pozor!!! Nepovedal, že tak
nám treba a nechce mať s nami nič do činenia! Chcel len upozorniť a šokovať kvôli nášmu
dobru. Veď to poznáme, niekedy ostrejšie slovo viac zaberie ako kopec milých, chlácholivých
slov. A o to išlo – prebudiť nás.

Ďalšou dnešnou postavičkou je Jonáš. Ak ma pamäť neklame, bol to práve on, ktorý sa zdráhal
ísť do Ninive. No nakoniec išiel a zachránil kopec ľudí. A ako je to s nami? Sme schopní vidieť
sami seba v zrkadle pravdy? Sme schopní s pravdou a láskou upozorniť niekoho na jeho nie
moc košér veci, ktoré robí? Sme schopní ako Jonáš vstať a ísť aj dnes podľa Pánovho rozkazu
do „Ninive.“ (každý má Ninive niekde inde). Ísť do Ninive aj kvôli záchrane toho druhého.

A.... Boh sa nakoniec zmiloval. Nad týmto „zlým pokolením“, lebo sa „odvrátili od svojich zlých
ciest.“
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Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
Obetou Bohu milou je duch skrúšený;
Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.
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