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Biblické texty:  
 
Jonáš 3, 10-4,11: I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl 
učinit zlo, které ohlásil. – A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k 
Hospodinu a řekl: „Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem 
dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně 
milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych 
umřel, než abych žil.“ Hospodin se však otázal: „Je dobře, že tak planeš?“ Jonáš totiž vyšel z města, 
usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve 
městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho 
zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který 
skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce 
bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: „Lépe abych umřel, než abych žil.“ Bůh 
se však Jonáše otázal: „Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?“ Odpověděl: „Je to dobře. Planu 
hněvem až k smrti.“ Hospodin řekl: „Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi 
nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v 
němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik 
dobytka?“ 

Filipským 1, 21-30:  Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, 
získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany: Toužím 
odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. 
Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, 
abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Jenom veďte život 
hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom 
Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to 
předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista 
věřit, ale pro něho i trpět; vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte. 

Matouš 20, 1-16: „Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel 
najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 
deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co 
bude spravedlivé.‘ Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. 
Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu stojíte celý 
den nečinně?‘ Odpovědí mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘ Když byl 
večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!‘  
Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že 
dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: ‚Tihle poslední dělali 
jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!‘ On však odpověděl 
jednomu z nich: ‚Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já 
chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko 
závidí, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední první a první poslední.“ 

Hospodin mění své plány 
 

Ninive založil nějaký Nimrod. Hlavním městem Asyrské říše. R. 612 je dobyto a končí jeho historie. 
Leželo na břehu Tigridu, dnešní Irák (asi proti Mosulu). Veliké před Bohem, tzn. bylo veliké v Božích 
plánech. Ale jak? Asyřané se chovali k nepřátelům nejkrutěji. Např. zavedli jízdu na koních (místo na 
vozech), což zrychlilo války a zvýšilo jejich krutost. Přišli s metodou decimování, každý desátý byl 
popraven. Jít tam kázat pokání, bylo tedy na jedné straně nesmyslné a na druhé život ohrožující.  



Díky Jonášovi přežila Asýrie, která později dobyla Sev. Izrael, odkud vlastně pocházel i Jonáš. 
Z pohledu Božích dějin je to hrozné až skandální. Jak si to vysvětlit?  Dějiny se opakují, říká někdo. 
Spíše však lidé opakují svou špatnou reakci, své chybné jednání na vzniklou situaci. A tak namísto 
rezignace a konstatování, že dějiny nemají logiku, nechávat zlo dále bujet, je užitečné, zamyslet se 
sami nad sebou – nemáme my vlastně blízko k těm Ninivanům, anebo nemáme my vlastně docela 
blízko k té Sev. říši, kterou Hospodin dal v plen Ninivanům – jistě ne bezdůvodně. Neučíme se a 
nepřipomínáme si události 2. svět. války, abych uvedla historickou dobu časově se k nám blíže 
vztahující, pro ty hrůzy, ale proto, abychom se každý zamyslel, jak žít, abychom se nezachovali v naší 
situaci podobně a nezpůsobili tak další hrůzy a neštěstí?   
 
Jonáš (Holubice) je svým způsobem ztělesněním někoho, kdo trvá na výlučnosti Izraele. Když se 
Izraelité navrátili zpět z babylónského zajetí domů, do Jeruzaléma a obnovovali ho, měli důvod, aby se 
nemíchali s ostatními. A tak postaví hradby, soustředí se na čtení a vyučování z Bible, chtějí si žít sami 
pro sebe. To není chybou samo o sobě. Ale je potřeba si správně říci „odkud a až kam“. I Ježíš říká: 
Nepřizpůsobujte, nepřipodobňujte se tomuto světu. 
Kolem Ježíše jsou také lidé, kteří říkají Bůh je tady pro Izrael. My dokonce musíme Pána Boha tlačit a 
nutit, aby nás osvobodil z nadvlády Římanů.  
Jiný pohled tehdejších současníků říkal: Poslání Izraele bylo od počátku zrcadlit Boží řády i Boží 
smilování. Proto my jsme tu pro ty druhé, ti druzí tady nejsou pro nás. Tohle „otevření se“ má svou 
červenou nit od Jonáše až do Nového Zákona.  
 
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení. Bůh má zalíbení ve všech 
lidech, a ne proto, že udělali to či ono. Křesťané tady nejsou sami pro sebe, ale jsou tady pro ostatní.  
Šimon, syn Jonášův (syn Janův). Všichni učedníci si museli tímhle přehodnocením projít. Stejně tak 
my. Jsme náchylní přijmout myšlenku, že si budeme žít své náboženství uzavřeni do svého soukromí, 
občas možná i přijít do sboru, ale jinak nás svět nezajímá.  
 
Jonáš je model. Nejprve chce utéct, až na dno moří. Pak jde do Ninive, ale říká si, to stejně nemá smysl. 
Já to tedy vyhlásím, co po mně Hospodin chce, ale stejně to nedopadne. A ejhle, obyvatelé Ninive i 
samotný král činí pokání a odvracejí se od své zlé cesty. Nejen navenek, ale skutečně mění svůj život. 
Co se stalo? Něco, co se lidsky vysvětlit nedá. My to máme domýšlet a prožít. Pán Bůh přichází, až když 
mu uděláme místo. Dokud chceme do Božího království vnést něco ze svého já, budeme ponižováni 
jako Jonáš. 
 
Hospodin je proměnlivý, milostivý, dokáže litovat, co si umínil.  
I pohanská, světská společnost může uvěřit Hospodinovu vzkazu a konat pokání a obrátit se k lepšímu 
způsobu života.  
Pokání se sice vyjadřuje vnějšími úkony, ale pokání je změna životní perspektivy, které se člověk 
dopracovává postupnými kroky, postupnou změnou nahlížení na věci, změnou jednání, myšlení. Pak 
ty vnější úkony, např. půst, bití se v prsa, symbolické znamení kříže prstem, který je pokryt popelem 
apod. jsou potvrzováním změny života podle Boží vůle. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
 


