
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duch svatý dává porozumění a spojuje(Sk 2.1-6)   
 (Neděle svatodušní) 
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introit Ž 118. 24,29 

 

čtení Gn 11. 1-9 

 

text Sk 2. 1-6 

 

poslání Ř 8. 1-14 

 

písně 381, 371, 373, 397, 379, 675 

 

381 Ó, přijdiž, přijdiž, léto Páně 

371 Přijď již, Duchu svatý, přijď k nám 

373 Ó, sešli Ducha svého 

397 Radujme se vždy společně 

379 Stvoř srdce čisté Bože mi 

675 Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli 

 

 

 

pořad večeře Páně 

 

slovo k večeři Páně 

vyznání vin 32/40 

apostolikum 

slova ustanovení 

modlitba + Otčenáš 

pozdravení pokoje 

přijímání 
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Milí přátelé, 

 

 dnes jsme z Písma svatého slyšeli dva příběhy: starozákonní 

vyprávění o stavbě města a věže a novozákonní svědectví o 

seslání Ducha svatého. Oba příběhy mají něco společného. Můžeme 

tedy srovnávat, kam vede lidská pýcha a co přináší působení Ducha 

svatého. 

 V příběhu o stavbě města a věže jde vlastně o smysl života. 

Aby měl život nás lidí smysl, potřebujeme si dobře uspořádat vztahy 

k druhým lidem, potřebujeme vytvořit společenství. A stavby města 

– to je budování společenství. Aby měl život lidí smysl, potřebují 

nalézt Boha, potřebují nalézt pravdu a věčnost. A stavba věže – to je 

usilovná snaha dostat se k Bohu. 
 Budování města a věže je ovšem založeno na pýše. Pýcha 

spojená s jednotou v řeči i v činech! Udělejme něco, co nám zajistí 

jméno, co dá životu smysl! Buďme jednotní, uzavřme se za hradby 

města a pak nebudeme rozptýleni! Úplně zde chybí pokora, důvěra a 

láska.  

 Jde především o to udělat si jméno. Stavba města a věže je 

sebejistý pokus dát životu smysl a budoucnost jen podle svého. 
Možná si zde lidé chtějí postavit něco na místo ráje, z kterého byli 

vyhnáni. Stavitelé se zde vůbec neptají na Boží vůli. Neptají se 

Boha, co mají dělat, aby žili život, který bude mít smysl.  

 V příběhu o seslání Ducha svatého mají před sebou 

apoštolé také velký úkol či poslání. Nestojí to však jen na nich. Byli 

totiž povoláni do služby svým Pánem. To on zde na zemi začal 

budovat své království a oni mu mají být k ruce. Oni s ním mají 

na tomto díle spolupracovat.  

  A tak nebudou stavět hradby, nebudou se uzavírat. Bude 

tomu právě naopak: Z uzavřenosti budou vycházet ven, do světa, 

mezi lidi. Půjdou do celého světa a budou tam zvěstovat evangelium. 

Jsou tu totiž pro všechny.  

 Nepůjde jim o jejich jméno, ale o jméno Ježíše Krista. 

Ponesou radostné poselství, které se týká těch nejvážnějších věcí: 

totiž odpuštění hříchů, vykoupení ze smrti, života ve víře, pravdě a 

lásce. Apoštolé již poznali, že na tomto světě nejsou kvůli sobě, kvůli  
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své slávě, moci či blahobytu. Jsou tady kvůli Kristu a jeho dílu. 

Chtějí mu sloužit a věří, že on se o ně postará. 

  Ti první hned na počátku vyjádřili svůj program heslem: 

Učiňme si jméno! Proslavme se! Ať je naše jméno známé všem. Ať 

nás všichni obdivují. Jen se podívejte, co jsme dokázali. Těm 

druhým, apoštolům šlo hned od počátku o jméno Kristovo. 

Uvěřili a poznali, že on je Spasitel, že jeho dílo je velké a 

mimořádné, že jeho jméno má být vyslovováno s úctou a chváleno. 

Proto chtěli šířit jeho slávu a nich samých jim tolik nezáleželo. Tedy, 

na jedné straně pýcha a lidské já a na straně druhé pokorná služba, 

která je nesena vědomím: On musí růst a my se máme menšit. 

 Stavitelé města a věže byli nábožensky založení. Vždyť chtěli 

postavit věž, jejíž vrchol by byl až v nebi. Z archeologických 

vykopávek v Mezopotámii je známé, jak tyto věže (nazývané 

zikuraty) vypadaly. Byly vlastně trochu podobné pyramidám. Byl to 

takový vysoký jehlan, který měl sedm pater. A to nejvyšší poschodí – 

to bylo nebe. Zde byla totiž nádherná svatyně připravená pro božstvo, 

které uctívali. A věřili, že tímto způsobem božstvo přimějí, aby 

bylo s nimi. Bůh bude s námi a bude nám dobře. A tak nám zajistí 

hojnost a bezpečí a my mu zase budeme přinášet oběti. Náboženství 

jako podpora blahobytu. V Babylónii bylo takových staveb postaveno 

více. Ta nejznámější se jmenovala Bab-ilu, Brána nebes. 

 V Jeruzalémě o letnicích to bylo jinak. Apoštolové věděli, že 

si nevystačí sami. Věděli, že potřebují pomoc z nebe. A od Pána 

Ježíše se naučili, že Duch věje, kam chce. Spoléhali na Kristův slib, 

že je nenechá samotné, že jim dá svého Ducha. A tak čekali, byli 

spolu, vyhlíželi, modlili se, prosili, věřili. Věděli, že vše závisí jen na 

Kristu. A věřili, že on je nezklame. A Duch svatý přišel. Jako vichr. 

Jako oheň. Mocně a neuchopitelně. 

 Biblické svědectví nás učí, že Pána Boha v rukou nemáme a 

nikdy také mít nebudeme. Ale sliby, které nám dal, jsou pevnější a 

spolehlivější než všechny lidské plány a záruky. Spolehlivý je i slib, 

že Bůh dá svého Ducha každému, kdo za něho prosí. A proto se až 

dodnes nepřestáváme za Ducha svatého modlit.  

 Vyprávění o stavbě města a věže je názorná ukázka, jak 

lidské úsilí založené na pýše končí. Lidé zde chtěli být ve všem 

jednotní. Ale nakonec se nemohli domluvit a začali se hádat. Dělali   
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všechno proto, aby nebyli rozptýleni, ale nakonec jejich dílo zůstalo 

nedokončené a oni se rozešli po celé zemi. Hledali svoji slávu, chtěli 

si udělat jméno, ale skončilo to ostudou. Namísto Brány nebes 

(Bal-ilu) tu byl Zmatek (Bábel). Slavné a velkolepé Bab-ilu se 

změnilo v Bábel, což pro Izraelce znamenalo asi tolik, jako pro nás 

blábol. A takhle dopadla nejenom ona stavba ve starém biblickém 

příběhu. Podobný konec postihl a postihuje i mnohá další díla 

založená na lidské pýše a to jak v životě politickém, náboženském a 

ovšem i osobním. 

 Docela jinak dopadlo očekávání Dvanácti, kteří vyhlíželi 

Ducha svatého. Letnice znamenaly začátek velikého Božího díla: 

Poselství spásy se rozběhlo k národům do celého světa. A od této 

doby království Boží roste, a není to jen lidská záležitost, závislá na 

ochotě a zapálenosti věřících. Je to Boží dílo. Na počátku jich bylo 

dvanáct apoštolů. Bůh se k nim sklonil, naplnil je svým Duchem, 

vedl jejich kroky, vkládal jim do úst dobrá slova, uváděl jejich omyly 

na pravou míru, žehnal jim, přidával nové spolupracovníky. A 

evangelium se rozšířilo do celého světa. A přišlo i k nám. A i my 

dnes v tomto díle stojíme. Vede nás tentýž Duch, který tehdy 

naplnil apoštoly. A jde o to, abychom se jím nechali vést a nešli 

cestou stavitelů města a věže. 

 Asi tím nejnápadnějším v obou vyprávěních je to, jak po 

přímém Božím zásahu najednou lidé mluví rozličnými jazyky. Na 

první pohled to vypadá stejně, ale je tu podstatný rozdíl. U bábelské 

věže šlo o zmatení jazyků. Lidé si zde přestali rozumět, nedokázali 

se domluvit, každý chtěl něco jiného, jedni byli proti druhým. 

 V Jeruzalémě také najednou mluvil každý jiným jazykem, ale 

obsah řeči byl stejný. A hlavně: Lidé, kteří pocházeli z různých 

zemí a mluvili různými jazyky, apoštolům rozuměli.  
 Pýcha rozděluje, Duch svatý spojuje. Pýcha staví jedny 

proti druhým, Duch svatý však vede všechny jedním směrem: totiž ke 

Kristu, k lásce, ke snášenlivosti. Nařízená a nadiktovaná jednota 

končí v rozdělení a rozpadu. Duch svatý však působí skrze 

 rozdílné jazyky, aby všechny národy slyšely o spáse v Kristu.     
                                                                                              Amen   

 

 


