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Dnešní text zachycuje proroka Jonáše ve chvíli, kdy už poslušně jde do Ninive a vyřizuje, co 

vyřídit má. Už to není onen prchající Jonáš, který by se i do moře nechal vrhnout, jen aby měl 

klid a pokoj od úkolů, který na něho Bůh naložil. Tento Jonáš má za sebou už zkušenost bouře, 

zkušenost sebevydání i zkušenost zvláštní Boží záchrany skrze hrůzný pobyt v útrobách veliké 

ryby. Jonáš se dostává na pevninu. Opět se mu děje slovo Hospodinovo a on toto dění rád 

předává dál. Chce, aby se i v Ninive něco dělo, byť si zatím představuje, že tím děním bude 

trest. 

Trochu si celé vyprávění posuňme do našich časů. Vždycky jsme rozuměli Jonášovi, kterému 

se nechtělo do Božího úkolu. I my někdy máme tendenci se před Božím úkolem schovat. Něco 

je třeba dělat, ale nám se nechce. Víme, že by to bylo dobré, ale ať to udělá někdo jiný. 

Dokážeme někdy pochopit i Jonášovu odvahu. I nám se občas v životě stane slovo 

Hospodinovo. To se neděje sice běžně, ale někdy ano. My pak víme přesně, co je třeba a jdeme 

do toho. Máme zkušenosti i s tím, co zde ani není popsáno – totiž s tím, když se do cesty 

našeho snažení staví nepřátelsky naladění vládcové. Kolikrát se stalo, že současní Jonášové 

vyřizovali své vzkazy na různých místech, ale místní králové, vladaři, starostové, 

představitelé, prezidenti se nezvedli, nenasadili žíněná roucha, neposadili se do popela, ale 

naopak se pustili do potlačování nežádoucího povstání, do umlčení nežádoucích názorů. Ano, 

i toto známe. A známe i variantu, že vládcům je docela jedno, co povídáme, protože mají pocit, 

že se jich naše řeč víry netýká a my zápasíme s nezájmem lidí, kteří o slovo Hospodinovo 

nestojí. I oni mají pocit, že je naše řečnění úplně mimo reálný život. Dlužno ale poznamenat, 

že nyní jsme v docela nové situaci. 

Dnes sice platí současně to všechno, co jsem zmínil před chvílí. Jsme tu my, nedokonalí 

učedníci dokonalého Boha, kteří prcháme před úkoly. Jsme tu i my, nedokonalí učedníci, kteří 

úkoly Boží plníme. Jsou tu vládci, kteří si dovedou posypat hlavu popelem a chovat se podle 

Boží vůle a jsou tu ti, koho Bůh vůbec nezajímá. Jsou tu lidé takoví i onací. Ale pak je tu ještě 

to nové. Drobná potvůrka zvaná koronavirus a z ní vyplývající nutnost být neustále v online 

režimu. V režimu, kdy se omezuje možnost, aby se stávalo slovo Hospodinovo na minimum. 

A tak si představme Jonáše dnes, jak by mohl naložit se stejným pokynem, který dostal. Dejme 

tomu, že by ani neodporoval. Ninive leží v dnešním Iráku. Cestovat do této oblasti byl i před 

pandemií problém. Teď si představte, že letecké společnosti zrušily lety, autobusy nejezdí, do 

auta s cizím řidičem jen tak někdo nemůže. Do oblasti válečné se tedy prakticky není možno 

dostat. Pošlete tedy výzvu na nějaké sociální síti, aby lidé byli v určitou dobu online, protože 

jim chce Bůh něco vyřídit skrze proroka. Sociální sítě v mnoha oblastech světa jsou blokované. 

Bude tedy poslán odkaz do videokonference ZOOM či Teams. Ukáže se ale, že jen zlomek 

lidí v takové oblasti má funkční počítač či chytrý telefon nebo tablet, ale hlavně že drtivá 

většina lidí v dané oblasti nemá funkční připojení k internetu. Jediný rozumný způsob by byl 

vyřídit takové poselství přes televizi nebo rádio. Jenže proč by místní televize vysílala vzkazy 

nějakého proroka cizáka, ať už by byl z Izraele nebo z Česka. 

Pobyt v online prostředí nás nebo přinejmenším některé zbavuje spásy i odpuštění hříchů. 

Zplošťuje možnosti, které bychom normálně měli. Tento pobyt ve virtuálním prostoru 

současně dává možnosti, které jsme dříve neměli. Velcí softwaroví giganti plánují, že udělají 

i to, že vás nechají žít i po smrti. Nemusíte toužit po životě v Boží náruči či Boží paměti. Vaše 

Facebooky i další sociální sítě o vás budou referovat i nadále a Microsoft přichází s ještě 

zajímavější novinkou. Po smrti vás vzkřísí jako Chatbota. Budete tedy dokonce reagovat na 

příchozí zprávy a je jen otázkou času, než umělá inteligence zvládne na základě vašich 



dřívějších reakcí během života vytvořit odpovědi, které na vás budou pasovat dokonale. 

Nikoho nevzrušuje, že to už nebudete vy. Z virtuálního prostoru se neztratíte a jinde už stejně 

nejste, protože jsme všichni uvězněni doma, u svých počítačů a telefonů. Zde by nám měla 

dojít i ta skutečnost, že v online prostoru jsme už nyní mnohem méně sami sebou. Když budete 

chtít, můžete si z internetu stáhnout fotky domácích zvířat a vydávat je za svá. Můžete si 

stáhnout fotky cizích lidí a vydávat je za své partnery či partnerky. Nebo můžete klidně napsat, 

jak moc vám jde o práva utlačovaných, a přitom vám jejich práva budou úplně ukradená a 

nebude možnost, jak to zjistit. Můžete klidně začít své pravidelné video slovy „Čau lidi“ nebo 

nějak podobně. Stačí když vypnete nahrávání, než řeknete „kašlu na vás“ a jste v online světě 

za dobráka od kosti. 

Otázkou dneška proto je, jak předat slovo Hospodinovo dál. Co mám dělat, když se mi stane 

slovo Hospodinovo? A jak oslovit Ninive, které buď není online, nebo i kdyby bylo, nemá 

zájem? Jak zpřetrhat bariéry, které nově vystavěl i zákeřný virus? Kdybychom si nyní 

představili Ninive jako město, které je z hygienických důvodů izolované od zbytku světa a je 

bez internetu, mohli bychom snad najít přece způsob, jak zvěst rozšířit. To staré, poctivé a 

gruntovní stejně zůstává. Stačilo by najít někoho, kdo by se stal takovým pokračovatelem 

Jonáše. Komu by bylo předáno poselství a on by jej šířil dál kolem sebe. Aby se více znovu 

využívalo šíření od ucha k uchu. Abychom nespoléhali na online prostředí, ale vyhledávali 

malé kontakty. I v pátém stupni PSA se mohou sejít dva lidé. A touto dobrou šeptandou se dají 

šířit dobré a spáse prospěšné informace. I malá shromáždění mohou míst svůj smysl. 

Nepředstavujme si něco církevního. Jde prostě o setkání dvou lidí. Můžete tlachat o 

hloupostech, ale můžete mluvit i o věcech důležitých. Ostatně stále platí „kde jsou dva neb 

tři“, tam je Ježíš uprostřed. Potom se dá také jít a volat jakoby do prázdna. Když už se člověk 

dostane mezi lidi, nemusí být v blízkém kontaktu. Stačí jít po ulici, stačí jen tak na dálku 

vyřídit poselství. Snad ho někdo zaslechne. Využít média minulosti. Vybubnovat to. Přibít své 

teze na vrata, vydat knížku. A pak tu je navzdory online prostředí možnost udělat něco zcela 

neonline. Ono prostě půjde o to, zda si naordinujeme půst nejen v době, kdy přijde postní 

období, ale tehdy, kdy toho bude zapotřebí. Půjde o to, zda budeme schopni reálně litovat 

svých chyb a hříchů. I v online éře potřebují lidé jídlo, pití, různou pomoc, něčí blízkost. 

Všechno to je nezávislé na našem online světě. I kdyby nám vypli internet, i kdybychom 

nemohli téměř z domu, máme ještě stejné možnosti, jaké měli vždycky i ti, kdo byli ve vězení 

nebo ti, kdo pro nemoc nemohou vstát z lůžka. Máme slovo Boží, které se nepřestává dít. 

Máme možnost vnitřní reakce, kterou nemusíme nikde sdílet. Máme možnost osobní reakce, 

která může být hluboká a upřímná. A máme jistotu, že Bůh není monstrum, které chce za 

každou cenu trest, ale že je milujícím Bohem, který chce odpuštění. S tímto se dá přečkat 

každá karanténa a každá pandemie. S tím potom člověk zase poběží radostně do shromáždění 

a bude mít upřímnou radost z každého setkání s druhými lidmi. Jonášové dneška to mají těžší. 

I současní Ninivané na tom nejsou dobře. Ale s Boží pomocí se dá i dnes přežít mnohé. Amen 


