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Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu: 
„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti 
němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář.“ 
Jonáš 1,1–2

Jak praví české přísloví: „Stávají se různé věci, přijdou lidi 
o krávu.“ Ano – stávají se různé věci: neznámá, překvapi-
vá budoucnost se protne s časem našeho individuálního 
vědomí, pozdrží se na chviličku jako „prchavá vteřina pří-
tomnosti“, aby vzápětí byla překrývána dalším a dalším bu-
doucím a proměňovala se tak v obrovskou, podivnou masu 
minulosti. Takto nějak vnímáme čas svého života s jeho 
událostmi. Takto nějak se, jak říká klasik, „neuvěřitelné 
stává skutkem“.

Stávají se různé věci, o tom není pochyb. A mezi tím vším, 
co se může přihodit, stává se také slovo Hospodinovo. Já ne-
vím jak, a nikdo neví jak, ale uprostřed všeho ostatního, co 
žiješ a co se stává, najednou je tu nějaké slovo, nějaká řeč, 
a tlačí se to na tebe, dere se ti do svědomí, nedá ti vydech-
nout, máš to v hlavě a ne a ne to zapudit, nelze se toho zba-
vit… Je to možná hlas tichý a temný, je to možná odkudsi 
zevnitř nebo zvenčí nebo úplně odjinud, je to možná slovo 
sotva slyšitelné, leč totálně neodbytné: pravé a pravdivé. 
Stane se, že slyšíš v hlavě apel, výzvu: vstaň!

Takto nějak se stává slovo Hospodinovo, slovo boží, slovo 
pravdy. V našich obyčejných životech, které si tu „po svém“ 
žijeme, najednou jsme osloveni, zasaženi, inspirováni a po-
voláni k činu, ke změně: Vstaň! To znamená – udělej něco, 
změň něco, pohni sebou, pohni věcmi, i skrze tebe může se 
stát slovo dalším lidem, může se budoucnost provalit jinak, 
než kdybys nic neudělal! V tom je Bůh; tak se nám zjevu-
je Hospodin, Jsem, který jsem s tebou. Nemusí nás tolik 
zajímat složitá dogmatika, nemusíme se mořit spekulace-
mi o existenci boží, jen toto musíme mít za důležité, toto 
základní biblické vyznání, že v provokujícím apelu mluví 
k nám nejlepší budoucnost, v inspirativní výzvě oslovuje 
nás pravda, v ponoukání k činu stává se slovo Hospodinovo. 
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Nikdy na to bible nezapomíná, stále toho nemá dost, pořád 
znovu se to opakuje, neboť těžko mluvit o Bohu jinak, patří 
to základně k jeho podstatě: Vstaň! Vyjdi! Vstaň a jdi! Vstaň 
a choď! Náš Bůh není „Zalez! Lež! Nevylézej! Lehni! Nic ne-
měň, nic nedělej, nikam nechoď!“ Ne, v takového Boha ne-
věříme; věříme v toho, který říká: Zvedni se! Něco udělej! 
Angažuj se! Zasáhni! Citovat konkrétní biblická místa není 
nutné; jsou známá a je jich mnoho – desítky či stovky. Hos-
podin je výzvou k exodu, ke krokům, k chůzi – a různé bib-
lické příběhy pak ukazují, k čemu a proč vykročit, co měnit, 
kam směřovat.

Příběh Jonášův tedy ukazuje, že slovo Hospodinovo může 
se nám stát i takto; že Bůh může nám být i výzvou tako-
vouto: Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti 
němu! 

Co to je za výzvu? K čemu nás zde Pán Bůh povolává?
Vstaň, jdi a volej. Máme vylézt ze své díry, ze své ulity, 

z bezpečí svých bytů, rodin a pracovišť – a vykročit i jinam, 
k lidem cizím, do neznáma. To je řeč proti naší lhostejnosti, 
proti neodpovědnému hraní si pouze na vlastním písečku. 
Nenech zlé věci jen tak plynout, ale vykroč, zakroč, angažuj 
se, zastávej stanoviska, formuluj protinázory, neboj se na-
močit. Vstaň, jdi a volej – to je základní přístup víry, odvahy 
a spolehnutí na boží slovo. Bez osobní angažovanosti, bez 
aktivního působení, bez vykročení k druhým není víra ví-
rou, a možná ani život životem. Neboj se a nemlč!, řekne to 
lapidárně kniha Skutků apoštolských. Slovem stvořeny jsou 
světy, tvá řeč je důležitá, tvé volání musí znít. To, co říkáš, 
co zastáváš, proti čemu se stavíš, to ovlivňuje svět. I tvé slo-
vo, třeba tiché, třeba neumělé, třeba koktavé, může mít vel-
kou váhu, může mnoho změnit, může napomoci k dobrému. 
Může zachránit od zkázy. 

Ale jistě jsme se o tom sami vícekrát přesvědčili, že ta-
kové vykročení bývá náročné a vyžaduje velkou statečnost. 
Neboť nejde jen o příjemné povídání mezi svými, o sdílenou 
liturgii našich komnat, o žádné souhlasné přitakávání, ný-
brž jde o „volání proti“. Volat proti, proti městu velikému, 
mocnému a cizímu, volat sám proti mnoha – to samozřejmě 
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není nic snadného, to normální člověk dělá nerad, takto se 
vystavovat nebezpečí, upozorňovat na sebe, to je jako jít hla-
vou proti zdi. Že se právě takto stává slovo Hospodinovo, že 
Bůh je nám právě takovouto výzvou, to není zrovna legrace. 
Je to těžké a velmi ožehavé. Nikomu to přece nedělá dobře, 
snad kromě věčných kverulantů, být sám proti ostatním. Je 
snad jednoduché povstat před velkým auditoriem a říci: ne-
máte pravdu, pácháte zlo? Povstat ve školní třídě a vyznat 
svou víru proti mínění většiny? Povstat ve zkorumpovaném 
městě a volat kritická slova proti? Povstat v nemravném 
státě a vyjádřit svůj odpor? Naše ulice, hospody a obchody 
jsou plné remcalů, nadávajících na cokoliv, ale sám, veřej-
ně, přede všemi povstat a formulovat jasně svůj nesouhlas, 
své pobouření, svou kritiku – kdo to dokáže? Remcat někde 
v ústraní, nadávat nezávazně a bez rizika – to je snadné. 
Ale stát se opravdu prorokem, to dokáže málokdo, neboť to 
znamená nasadit sám sebe, jít s vlastní kůží na trh, riskovat 
konflikt a počítat s těžkými konci. 

Slovo boží není tedy vždycky jen příjemné a chlácholivé; 
v určitých chvílích, v určitých situacích je i náročné a obtíž-
né. A přece je to výzva boží, je to slovo Hospodinovo, které 
se takto až nepříjemně nedá odbýt. A je to slovo důležité, je 
to apel zásadní, neboť ve hře není nic menšího než povaha 
života na zemi, než kvalita lidství. Vstaň, jdi do Ninive, toho 
velikého města a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, 
vystoupilo před mou tvář.

Slovo Hospodinovo inspiruje proti zlu. V takového Boha 
věříme: který je nám výzvou zápasit proti zlému, který není 
lhostejný k bezpráví a útlaku, který registruje páchaná pří-
koří. Který není odtažitý, bezcitný či škodolibý, ale který po-
nouká člověka, aby se v situaci zla postavil na stranu práva, 
aby se ozval, aby protestoval, aby se angažoval ve prospěch 
slabých a ohrožených. Volej proti Ninive, neboť tam pácha-
jí zlo! Volej proti šílenostem světa! Volej proti zvůli, proti 
agresi, proti pohrdání člověkem, proti zločinům všeho dru-
hu! Angažuj se proti násilí, krutosti a bezohlednosti!

Možná i dnes zlo velikého města, třebas té globální vesni-
ce, je také donebevolající. Všechno bezpráví, všechno příko-
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ří, všechen zločin vystupuje před tvář boží; krev tvého bratra 
Ábela křičí ze země, křičí k Hospodinu. Je to vidět, nedá se 
to utajit. I dnes je soud na spadnutí.

Ale právě k nám, jednotlivým lidem, stává se slovo Hos-
podinovo – nenech to být, něco proti tomu dělej. Vstaň, jdi 
a volej. 

Jestliže se nám slovo Hospodinovo stává také ve sboru, 
skrze čtení Písma a zvěstování evangelia, nemohli bychom 
vstát, jít a angažovat se proti zlu také jako sbor? Možná 
dokonce už leccos děláme: přispíváme na postižené, pod-
porujeme dílo Diakonie, účastníme se projektu Adopce na 
dálku… Dobře, ale nemohli bychom mnohem víc? Buď toto 
všechno, co děláme, ještě intenzivněji, anebo třeba i něco 
dalšího? Amen
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Ale  Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. 
Sestoupil  do  Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. 
Zaplatil  za cestu  a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do 
Taršíše,  pryč od Hospodina.
Jonáš 1,3

V člověku je zvláštní úzkost. Slyšíme-li jasně nárok boží 
pravdy, ještě to neznamená, že se automaticky zvedneme 
a vykonáme, co je třeba. Stane-li se slovo Hospodinovo, 
býváme častěji posluchači než činitelé. Vím to, že jsem po-
volán, abych vstal, vykročil a volal proti zlu, ale… cosi mi 
brání. Neseberu odvahu, volím raději možnost úhybných 
manévrů. Je to až trestuhodné, kolik energie, času a sil vy-
plýtváme na to, abychom nemuseli udělat to jediné správné; 
jaké vynalézavosti a rafinovanosti jsme schopni, abychom 
se nestali proroky, abychom nemuseli říci pravé slovo v pra-
vý čas, abychom se vyhnuli odpovědnosti.

Co to je za úzkost, která nás nutí vymlouvat se před Bo-
hem, omlouvat sebe sama, nečinit pravdu, skrývat se a pr-
chat? Jistě, je v tom hodně obyčejné zbabělosti. Proč zrovna 
já mám dostat přes držku, ať jde někdo jiný… Komu by se 
chtělo, hrát si na hrdinu, komplikovat si život, hnát se do 
neštěstí… Anebo je snad pro nás samozřejmostí zastat se 
slabšího, když přesila ho mlátí? Postavit se proti vandalům, 
když něco demolují? Zakročit proti zlodějům, když právě 
kradou? Jsme lidé slabí, nestateční, a dá nám hodně práce 
překonávat strach.

Úzkost, která nám brání konat boží slovo, je však ještě 
hlubší, ještě vícevrstvá. Není to jen pud sebezáchovy. Je 
v tom i notná dávka pochybnosti; veliké rozpaky nad způ-
soby, které Hospodin volí; velké otazníky nad cestami, kte-
rými nás vodí, nad metodami jeho díla v tomto světě. Má to 
cenu?, hlodá v nás vědomě či podvědomě, bojovat proti zlu 
právě takto – jen voláním slova? Proti vší hrůze světa, pro-
ti všemu bezpráví a vší krutosti, proti nezměrnosti lidské-
ho utrpení, poslat jednotlivce, aby tam na ulici něco říkal? 
Není to málo, není to směšné? Má nějaký smysl, takováto 
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boží vláda? Vláda-nevláda, moc-bezmoc? Není Bůh nějaký 
divný? Co to je, vůči katastrofě v Asii, hladomorům v Africe, 
přiblblým válkám a tyraniím po celém světě, co to je – po-
slat jen jednotlivce s křehkým, bezbranným slovem? Není 
to jen ubohé příštipkaření? A proč zrovna já mám sehrát tu 
směšnou, absurdní roli? Proč být za blba, který si myslí, že 
řeč jednoho člověka změní svět? Proč dělat lidem kašpara 
a nakonec se i možná nechat  oddělat?

Útěk Jonášův, to není jenom normální nedostatek odvahy, 
to je panika duše. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč 
od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do 
Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi pla-
vil do Taršíše, pryč od Hospodina. Do Taršíše, do Taršíše, do 
Taršíše – třikrát to tu slyšíme v jednom verši, a kdo někdy 
prchal, ten ví, jak je to přesné, jak ta slova člověku v hlavě 
zní, pořád dokola: jen tam a tam, jen pryč odsud, pryč od-
sud! Panika duše – když boží povolání zdá se nad naše síly, 
úkol nemožný, nesplnitelný, úzkost z divného Boha, úzkost 
z podivné role, kterou právě já bych měl teď sehrát, úzkost 
ze slova Hospodinova – neodbytného, leč absurdního. Tak 
tedy, pryč! Pryč od něj, pryč s tím vším! Pryč s tou divnou 
náročností, pryč s tou tíživou můrou, které se říká Bůh!

A tak Jonáš vstal, ano vstal – ale ne aby vykročil do Ninive, 
nýbrž aby vyrazil právě na opačnou stranu, totálně opač-
ným směrem, do Taršíše. Slovo Hospodinovo, boží nárok, 
boží povolání, může někdy mít právě takový účinek: opačný. 
Prostě to nezvládneme. Je to na nás příliš. Ano, slovo Hos-
podinovo je mocné, ale jeho moc není té povahy, že by z nás 
dělala poslušné loutky. Ne, slovo boží nechává nám svobodu 
zachovat se opačně, jít na druhou stranu; ten prostor tady 
všichni máme. Ty víš, že máš jít s Bohem, s Bohem proti zlu, 
avšak děsíš se té pouti, a jdeš bez Boha raději, od Boha smě-
rem opačným, cestou marnosti. Vydáváš se na plavbu pro-
tibožskou, k branám zkázy, k třpytivému drahokamu vlast-
ního zániku, vlastní zbytečnosti. Odmítneš riskantní cestu 
proti městu zlému, prcháš raději do města krásného (tak 
se překládá Jafa, Joppe). Tedy: vzdáš-li boj se společenským 
zlem, utíkáš se logicky ke „společenské kráse“. K tomu, co 
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je pěkné, příjemné a pohodlné. Ale to je jen přestupní sta-
nice na cestě do marnosti. Loď už tě veze do Taršíše, podle 
tehdejších představ na místo zkázy a zmaru, neboť na konec 
světa, kdesi v Hispánii, dnešním Španělsku či Portugalsku; 
tam, co končí země, a rozkládá se už jen moře nicoty. (Ame-
riku tehdy neznali.)

Pikantní je, že za tu plavbu do marnosti, pryč od Hospodi-
na, je člověk ochoten ještě platit. A zaplativ od ní, vstoupil 
na ni – překládají úžasně Kraličtí. Takoví jsme – než se stát 
proroky, než jít s Bohem proti zlu, to si raději připlatíme 
na cestu do pekel! Na to nám peněz není líto! Než padnout 
jako boží služebníci v boji proti zlému, to raději budeme 
strkat peníze do chřtánu úhybným manévrům, výmluvám 
a útěkům, plavbě zapomnění, životu vyprázdněnému a pro-
marněnému, abychom pak pošli někde sami, bez Boha a za-
slíbení.

A už to tu máme zase, naveskrz aktuální otázku – za co 
my vlastně v životě platíme? Na co vydáváme peníze? Co si 
od života kupujeme? Mohl by to být hluboký, fascinující, ris-
kantní a užitečný zápas, mohla by z toho být skvělá pomoc, 
radost a naděje, mohlo by se toho využít ke službě, solida-
ritě, potěšení… Nekupujeme však spíš marnost? Domnělé 
sebeuspokojení? Prchavý pocit kýžené samostatnosti? Iluzi 
štěstí? Neplujeme na lodi, která směřuje kamsi, kde skončí-
me pro nic a za nic?

Beze smyslu?
Před čím a kam pořád prcháme?
Ach Bože, kdybys tak zastavil člověka na jeho útěku; kdy-

bys tak znemožnil jeho plavbu do nicoty; kdybys tak zatřásl 
s námi, abychom se navrátili zpět k tvému slovu a vykročili 
v tvé síle lidem na pomoc! Amen

 


