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130 Můj Pane, z hlubin volám 

494 Ježíši, slávo nejvyšší 

498 Já bídný člověk, bídný hříšník 

688 Odpusť 

690 Soudce všeho světa, Bože 
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Milí bratři a sestry, 

 

 v postní době promýšlíme, co to znamená činit pokání. Co 

pro nás znamená ono Ježíšovo:„Čiňte pokání a věřte evangeliu“ 

(Mk 1.15). Důraz na pokání patří k základní zvěsti jak Pána Ježíše, 

tak i jeho předchůdce Jana Křtitele. Ale o tom, co je pokání, hodně 

slyšíme už ve Starém Zákoně. Zde je často pokání spojeno s 

půstem. Tedy opuštěním toho, co jinak člověku dodává sebejistotu a 

spokojenost. Tím, že lidé opustili jídlo a také krásu a vznešenost 

svého vzhledu a oblečení, dávali najevo lítost nad svým životem i 

ochotu ke změně. Lidé tím, že nepřijímali potravu, roztrhli své 

oblečení a sypali si popel na hlavu, dávali najevo svůj zármutek, 

pokoru i lítost nad svými hříchy. 

 Příběh o Jonášovi a Ninive je vlastně podobenstvím o 

Božím soudu, lidském pokání a o Božím milosrdenství. Ti, ke 

kterým je prorok Jonáš Hospodinem poslán, jsou obyvatelé Ninive, 

hlavního města mocné a kruté assyrské říše. Právě zde má prorok 

zvěstovat Boží soud. Má zde zvěstovat, že město bude po 40 dnech 

zcela zničeno, vyvráceno. Je zde použito stejné slovo jako při 

zničení, podvrácení Sodomy (Gn 19.25). To, že by toto město mělo 

být Bohem odsouzeno a zničeno, není nic překvapivého. Vždyť to 

bylo hlavní město kruté assyrské velmoci. A ta zničila severní Izrael 

a vážně ohrožovala Judské království. Co je ale překvapivé, že 

Hospodin nakonec ninivským odpustí. Překvapivé je, že Boží 

milosrdenství může platit i pro pohany a nepřátele Božího lidu. 
 Víme, že se Jonášovi se do tohoto těžkého prorockého úkolu 

nejprve vůbec nechtělo. Snažil se utéct a tak nastoupil na námořní 

loď. Bohu však neutekl. Kvůli Jonášovi přišla bouře a námořníci, aby 

vyvázli, museli proroka hodit do moře. Bůh Jonáše ale nenechal 

zahynout a zachránil ho prostřednictvím veliké ryby. Ta Jonáše 

spokla a po třech dnech jej vyvrhla na břeh. Ale napodruhé už 

Hospodina poslechl, šel do Ninive a kázal zde Božím soud.  
 Zcela nečekané a překvapivé je, ninivští uvěří Bohu a vyhlásí 

půst. Od největšího až po nejmenšího. Od krále přes jeho poddané až 

po dobytek. Ninivští se začnou postit a činit pokání. A je to 

náročný půst: Odříkají se nejenom jídla, ale i vody. Ale ještě důleži-

tější je to,  že se ninivští „odvrátili od cesty své zlé.“ Boží slovo je  
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přivedlo ke změně života. A tak jim Bůh jim odpustil: „I viděl Bůh 

skutky jejich, že se odvrátili od cesty své zlé, a lítost měl Bůh nad tím 

zlým, kteréž řekl učiniti jim. A neučinil.“(Jon 3.10) Pokání 

obyvatelů města a Boží milosrdenství Ninive zachránilo před 

zkázou. A to už by vůbec nikdo nečekal. Bůh prokazuje 

milosrdenství i pohanům a nepřátelům Božího lidu. Jde jen o to, 

aby uvěřili Bohu a činili pokání.  

 Četli jsme dnes také o těch, kteří žádali od Ježíše znamení. 

Ježíš jim ukazuje, že by měli být tak vnímaví jako ninivští. Ti 

slyšeli prorockou řeč, slyšeli slova soudu Božího a změnili se. Činili 

pokání a Bůh jim odpustil. A byli to pohané! Jak v porovnání s nimi 

dopadnou ti, kteří patří do Božího lidu, znají Písmo atd.? Jak 

dopadneme my? Vždyť i  Ježíš přináší prorockou zvěst o Božím 

království, o Božím soudu a pokání: „Pokání čiňte; neboť se 

přiblížilo království nebeské“ (Mt 4.17).   

 Ježíš říká, že strom se pozná po ovoci. Když je dobré 

ovoce, je dobrý i strom. A Ježíšovy skutky jsou dobré. Vždyť léčí a 

uzdravuje tělo i duši. Vždyť odpouští také hříchy. Copak jsou jeho 

skutky milosrdenství málo? Jaké může být ještě větší znamení? 

 Ježíše volání farizeů po znamení docela rozlobí. A tak jim 

odpoví docela ostře: „Pokolení zlé a cizoložné znamení hledá...“ 
Místo aby otevřeli svá srdce Božímu milosrdenství, které se 

projevuje v Ježíšových slovech i činech, místo aby uvěřili evangeliu a 

činili pokání, vyžadují „znamení“. Ježíš v tom vidí výmluvu, 

zatvrzelost a přímo zlobu. 

      Ježíš farizeům připomíná, že je víc než Jonáš a Šalomoun, 

je víc než prorok a král. A už na začátku 12. kapitoly můžeme číst, 

že Ježíš je víc než chrám. A přes tuto jeho jedinečnost jej farizeové 

neberou vážně. Neberou  vážně slova jeho evangelia ani činy jeho 

milosrdenství. A jej stále bazírují na jakémsi znamení. Ježíš je ale 

víc než chrámový kult. Ježíš je víc než prorok Jonáš, Ježíš je víc 

než král Šalomoun. V jeho životě se naplnila Boží vůle, Boží 

odpuštění, Boží spása. Proto říká: „Větší jest tuto než chrám, víceť 

nežli Jonáš tuto, víceť tuto nežli Šalomoun.“ (Mt 12.6, 41-42) 
 Znamení proroka Jonáše je zde ovšem také to, že byl Jonáš tři 

dny v břiše velké ryby. Takže vlastně jakoby nebyl, vlastně ztracen, 

vlastně mrtev. Ale jen tři dny. Pak jej Bůh opět vrátil k poslání  
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proroka. A tak je Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání podobným 

znamením. Je to znamení Jonáše proroka. Ale kdo mu uvěří? Uvěří 

mu farizeové a zákoníci? Uvěří mu ti, kterým nikdy nebyl Ježíš po 

chuti? Uvěří tomuto znamení ti, kteří nevěřili, že v Ježíšově životě 

působí Bůh sám? Uvěří, že v jeho slovech odpuštění a v jeho činech 

uzdravování působí Bůh sám svým milosrdenstvím a svojí spásou? 

 Dnes na místě farizeů a zákoníků stojíme my křesťané. To 

my máme dnes Ježíšova slova vzít vážně. Máme si je pustit na tělo. 

Možná že ale i my toužíme po nějaké zázračném „znamení“. Možná, 

že i nám nestačí Ježíšovo evangelium i jeho činy milosrdenství. Jak 

bychom dopadli v porovnání s ninivskými? Dáme se slovy Pána 

Ježíše pohnout k pokání, ke změně smýšlení i života? Budeme 

pokorní a otevřeni Boží moudrosti? Vždyť Ježíš je přece víc než 

náboženský kult, Ježíš je  víc než slova proroctví, Ježíš je víc než ten 

nejmoudřejší král. 

 Závěr našeho textu z Jonášova proroctví je nadějný. 

Všechno to dopadlo dobře. Ninive dopadlo dobře. To proto, že se 

jeho obyvatelé „odvrátili od cesty své zlé.“ Činili pokání, změnili se, 

odvrátili se od zlých činů. A tak jim Bůh odpustil. A litoval, že 

chtěl Ninive zničit. A nezničil. 
 Příběh o Ninive je nám výzvou, abychom i my přemýšleli, co 

jsou „naše cesty zlé.“ Co děláme zlého ve svém osobním životě a co 

je zlého i v naší společnosti? Za co by nás Hospodin mohl 

spravedlivě soudit a odsoudit? A nebo si myslíme, že hříšníci byli jen 

ninivští? Tento příběh je nám výzvou, abychom nalézli odvahu k 

pokání. Abychom uvěřili Bohu a odvrátili se od cesty své zlé. Bůh, v 

kterého věříme je Bůh milostivý. Je to Bůh, který se slitovává nad 

těmi, kteří se poníží a litují svých vin a činí pokání. A proto máme i 

my hříšníci naději. Nemůžeme být bez hříchu - to je nad naše síly. 

Ale můžeme svých hříchů litovat a usilovat o nápravu toho, co jsme 

pokazili. Máme naději, díky Božímu milosrdenství. A to jsme 

poznali právě v Ježíšově životě i smrti.  
 Možná bychom „znamení Jonáše proroka“ mohli pochopit i 

tak, že je to znamení, které vyzývá k pokání a má naději v Božím 

milosrdenství. Vždyť právě to Ježíš za svého života také stále 

připomínal. „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ (Mk 1. 15).   

                                                                                                  Amen 


