
31. 5. 2020 – svatodušní neděle

1. čtení: Gn 11; 1-9

2. čtení: Sk 2; 1-24+41-47

Sestry a bratři, oba příběhy, které dnes zazněly, asi většinou dobře znáte – nejspíš byste dokázali v 
hrubých rysech převyprávět, o co v nich jde. Ale teprve, když zazní takhle spolu, tak vynikne, kolik 
toho mají společného. Že jsou vlastně jako rub a líc stejné mince.

V prvním příběhu nechtěli lidé už být rozptýleni, zatoužili po jednotě. Usoudili, že společně budou 
silnější. To je přece hezká myšlenka! A tak si postavili město. Jenomže se nechali unést pýchou. 
Jejich skutečným záměrem bylo pořádně oslavit a vyvýšit své jméno. Nestačí jim, že mohli dát 
jména všem zvířatům a věcem, chtějí učinit jméno sami sobě – obejít se bez Boha. Proto začali 
budovat věž, která by sahala až do nebe. Aby každý z dálky viděl, že tihle borci jsou s Pánem 
Bohem na stejné úrovni.

Nevíme, jestli takovou věž opravdu někdo hodlal postavit, nebo se jedná o mýtus. Archeologové 
objevili v Babyloně pozůstatky obrovské stupňovité stavby – tzv. Zikkuratu, který snad měl židům v
zajetí posloužit jako inspirace pro tento příběh. Takových staveb, které mají za úkol ukazovat na 
velikost a moc svých stavitelů, jsou ale po světě stovky: Pyramidy, Eiffelovka nebo Burdž Chalifa v
Dubaji – to všechno jsou titánské pomníky lidských možností. A není pochyb o tom, že to jsou 
mistrovská díla – technické zázraky, které vzbuzují úžas nad tím, co lidský důvtip zmůže. 
Dokážeme toho opravdu hodně, ale pointa dnešního příběhu je, že to není vždycky dobrý nápad. 
Předhánět se, kdo postaví nejvyšší věž – to je možná trochu dětinská, ale vcelku neškodná zábava. 
Jenže jsou i jiné hranice, jejichž úporné překračování za každou cenu, má těžké dopady na celé 
stvoření. „Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést“ řekl si Bůh a stavbu věže 
zarazil. Zmatení jazyků ale nebyla Boží pomsta za lidskou domýšlivost. Ani to nebyl projev strachu,
že by lidé mohli svému stvořiteli přerůst přes hlavu. Ne - Bůh pouze velmi dobře ví, jak hrozné je, 
když člověk může udělat všechno, co si usmyslí. Taky dnes narážíme na překážky a omezení, která 
se nám zdají nesmyslná a rozčilují nás – stárnutí, nemoci, nedostatek jídla a pitné vody,... Kdo ví 
ale, jak by to dopadlo, kdybychom dokázali dotáhnout do konce všechno, co si usmyslíme – protože
se nám to zdá moudré, protože k tomu vede ušlechtilá myšlenka. Proto nám Bůh občas připomene, 
že svět má nějaký řád a že když člověk uplatňuje svoje možnosti proti Božímu záměru, tak to plodí 
chaos, nedorozumění a konflikty.

Pak je tu ale druhý příběh – také zde se lidé ze všech končin světa shromáždili do města, ale přišli, 
aby oslavili Boží jméno a jeho skutky. Taky v tomto příběhu Bůh aktivně jedná – skrze svého 
Ducha odstraňuje překážky a umožňuje, co se zdálo nemožné: Mezi lidmi z různých národů, které 
spolu často i válčily, dochází působením Ducha Svatého k porozumění. Překonávají rozdíly, 
odsouvají své zájmy do pozadí a spojují síly k práci na Božím díle. Také tihle Kristovi následovníci 
se pak rozptýlili po celém světě. Ale proto, aby se zvěst o Božím království rozšířila ke všem 
národům. A taky k tomu využívali technologické novinky – třeba knihy, stavěli krásné stavby a 
pouštěli se do ambiciozních projektů. A bylo to zcela v pořádku, dokud se zase nezačala Kristova 
církev starat více o svou vlastní slávu než o Boží království. To pak musel Bůh znovu pořádně 
zatřást základy a nechat zavát svěží vítr třeba z husitských Čech nebo z německého Wittenbergu 
nebo z Latinské Ameriky…

A jak to máme my, sestry a bratři? Opravujeme kostely, pořádáme koncerty a besedy a zkoušíme 
různé nové aktivity, abychom si získali uznání? Nebo aby si nás lidi aspoň všimli? A nebo jsou to 



prostředky, kterými chceme ukazovat k Bohu? Přispět svojí troškou, aby jeho jméno bylo 
oslavováno po celé zemi? Často nemusí být na první pohled patrné jestli naše snažení pohání Duch 
Svatý nebo jen naše vlastní domýšlivost. Ale jak pravil Pán Ježíš „Po ovoci poznáte je“ – jako 
křesťané můžeme (a máme) využívat všechny prostředky, které máme k dispozici, aby se kostely 
naplnily lidmi, aby v naší roztříštěné a rozhádané společnosti sílila touha po jednotě a spolupráci. 
Ale je potřeba si všímat, jaké ovoce to přináší. Apoštol Pavel píše, že ovocem Ducha Božího jsou 
především: „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ 
Nese naše činnost tyto plody – ve sboru, v obci, ve společnosti jako takové? Ano? Tak to se 
nemusíme bát – jsme v tom správném příběhu

Modlitba: Duchu Svatý, naplň tyto zdi svou přítomností. Ať naším kostelem proudí život. Ať je to 
místo, kam jdeme s radostí a odcházíme s nadějí. Ať je to také místo, kde bloudící, naleznou směr, 
osamělí přijetí a ti, kdo se trápí, jistotu, že jim bylo odpuštěno. Duchu Svatý, vstupuj také do našich 
srdcí a proměňuj nás. Ať to, co je v nás zkažené, ustupuje a dá prostor lásce, obětavosti a touze po 
pravdivém životě. Přijď Duchu Svatý. Amen


