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Biblické texty: 

 
Jonáš 3, 1-5.10:  I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého 

města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. 

Ninive bylo veliké město před Bohem; muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, 

procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži 

Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. 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. 

1 Korintským 7, 17-23: Každý ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. A 

tak to nařizuji v církvích všude. Jsi povolán jako žid? Nezatajuj svou obřízku. Jsi povolán jako pohan? 

Nedávej se obřezat. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda zachovává Boží 

přikázání. Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se 

tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij. Koho Pán povolal jako otroka, má v Pánu 

svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v poddanství Kristově. Bylo za vás zaplaceno výkupné, 

nebuďte otroky lidí! 

Marek 1, 14-20:  Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas 

a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl 

Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a 

učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho 

bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s 

pomocníky a šli za ním.    

Učit se věřit evangeliu 

Když Šimon (Petr) s Ondřejem opustili na delší dobu Galilejské jezero, šli dolů na jih na 
poušť a k Jordánu, aby se seznámili s Janem Křtitelem. Jan je zasáhl, začali silně doufat, 
že se konečně blíží nějaká změna v jejich zemi. Nevíme, zda se vrátili ke svému 
rybářskému živobytí před nebo po Janově zatčení, nebo se dokonce stali jeho učedníky, 
ale pobyt dole u Jordánu v nich zanechal hodně myšlenek k přemýšlení.  

My nyní žijeme ve zvláštním čase, očekáváme, kdy, jak a zda vůbec se covidový vir 
podaří zvládnout a většina lidí asi touží, aby se situace vrátila do původních kolejí. Těm, 
kterým se před počátkem epidemie moc dobře nedařilo, teď se jim daří možná ještě 
hůř, na přemýšlení asi čas nemají. Je však určitě část lidí, kteří přinejmenším tuší, že se 
život do původních kolejí zcela nevrátí. V jakých životních oblastech to bude? Myslím, 
že křesťané by měli patřit k té poslední skupině. A to nejen teď, ale vždycky. (Nebát se 
změn, ale vnímat je jako příležitost ke změně, ke změně naší víry, která se bude 
projevovat dobrými skutky.) Zní k nám totiž: „obraťte se a věřte evangeliu“.  

Zpět k evangeliu: budoucí učedníci, naši čtyři rybáři, řekla bych lehce předpřipraveni 
Janovým zvěstováním, se rozhodnou svůj život obrátit a jít za Ježíšem, učit se věřit 
evangeliu. Pojďte za mnou, říká Ježíš, a úplně Váš život proměním, použiju Vaše 
schopnosti pro něco jiného než pro Vaše hmotné (materiální) zabezpečení, tím méně 
pro Váš pohodlný život. Jan volal k pokání, protože se přiblížil Boží soud. Ježíš 



oznamuje, že uzrál čas a přiblížilo se Boží království. Co máme vyhlašovat a dělat my? 
Přivádět do Božího království lidi. Nejde o to přivést někam na určité místo v určitou 
hodinu co největší počet lidí – to je do Božího království nenavede. Navíc v dnešní době 
se ani početná shromáždění konat nemohou. Tak po tom snad ani nemusíme toužit. 
Přivádět lidi do prostředí pohody, vstřícnosti, trpělivosti, přátelství a lásky, ochotně 
pomáhat. 

Do Božího království člověk vstupuje vírou v Ježíše jako Syna Božího a to znamená, že 
mu musíme plně důvěřovat, spoléhat na něj a snažit se jednat a žít jako on. 
Zaslechneme dnes, tak jako kdysi učedníci, zavolání a zkusíme něco vymyslet, udělat, 
pomoci? Ti rybáři změnili svůj život zásadně a zcela. Co od nás Pán Bůh potřebuje? 
V čem máme usilovat o změnu svého života my? Ať je nám 90 let, nebo o mnoho méně? 
Nad tím přemýšlejme, o radu prosme Pána v modlitbě, naslouchejme Duchu, jeho 
vedení.   
Někdy nás přepadají myšlenky, že v církvi něco nelze změnit, že ve společnosti také ne, 
ani své nejbližší někdy nechápeme, a tak je potřeba jen nějak dobře proklouznout a žít 
si svůj vlastní život. Tehdy si vzpomeňme na čtení z Jonáše. On byl také přesvědčen, že 
lidé v Ninive budou potrestáni a jejich město zanikne, sám Bůh to naznačil. A přesto, 
uvidí-li Pán Bůh, jak se pokoušíme o pomoc druhým lidem, že pokorně a upřímně 
litujeme toho, co jsme nezvládli a snažíme se o nápravu, o pomoc sobě navzájem - on se 
může slitovat a zlo zastavit, celou situaci změnit k dobrému. 
Jonáš měl jít do Ninive a volat tam lidi k pokání. Rybáři měli opustit své živobytí a 
zázemí rodiny, ale nezůstali sami – chodili s Ježíšem. Ani my se nerozhodujeme pro 
nějaký osamocený hrdinský čin – ať je to cokoli dobrého, stále je s námi Ježíš, nejsme 
opuštěni. Jsou s námi často i sestry a bratři z Božího lidu z naší náboženské obce, modlí 
se za nás, podají pomocnou ruku, pomohou finančně, vyslechnou nás. A to je velká 
posila a pomoc.  

Čisté srdce (antifona Srdce čisté stvoř mi ó, Bože, a ducha pravého utvoř v mysli mé) 
je srdcem, které je otevřené Bohu, které nehledá a netouží po svých vlastních výhodách, 
po svém prospěchu, ale chce to, co chce Bůh. Prosíme tě, Bože o srdce otevřená. 
Prosíme, abys naše srdce vedl k sobě, abys nás vedl cestou, kterou chceš, abychom šli.  

 


