
 1 

JEDNOTA V KRISTU 

1. Mojžíšova 11, 1 – 9 

Nedávno se mi do rukou dostala statistika rozvodovosti v Praze. Její čísla byla 
opravdu alarmující. Téměř celá třetina sezdaných manželství v Praze se první 
rok rozvede či rozejde. Dále v delším časovém horizontu, cca 30 let, se skoro 
70% manželství rozvede/rozejde. Přitom tito lidé si slibovali věrnost, pomoc 
jeden druhému, rozuměli si téměř beze slov. Nicméně se dostali do bodu, kdy 
už nechtěli spolu žít, nechtěli spolu mluvit. 

A ještě jeden příklad s problematickou komunikací. Když poslouchám naše 
politiky, tak se mi někdy zdá, že se přece nemohou na ničem dohodnout. Když 
jeden chce bílé, druhý prosazuje černé. Přitom ale nám tvrdí, že mají stejný cíl. 
Myslím si, že s politiky je to často stejné jak s rozvedenými partnery. 

Náš příběh začíná také celkem idylickým popisem jednoty. „Celá země byla 
jednotná v řeči a činech.“ Lidé pracovali společně s vervou a úsilím. Co si více 
přát? Všichni táhli za jeden provaz. Nicméně se tato idylická pohoda rychle 
změnila. „Nuže, vybudujeme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si 
učiníme jméno.“ O něčem podobném už čteme ve 3. kapitole 1. Mojžíšovy. Je 
tam popis Adama a Evy, kteří mají touhu se podobat Bohu (příběh pokušení se 
svůdcem – hadem). Zikuraty byly tří až sedmistupňové masivní stavby, které 
dosahovaly až 100 metrů výšky. Poslední stupeň tvořila malá místnost 
považovaná za sídlo božstva. Účelem zikuratů bylo přilákat božstvo k bydlení 
uprostřed jeho ctitelů, aby měli zajištěnou božskou ochranu, aby měli božstvo 
k dispozici. Ať my lidé budujeme cokoliv, může to být například společnost na 
zásadách reálného socialismu (Poručíme větru, dešti!) nebo třeba mechanizmů 
tržního hospodářství (důsledky tohoto tržního hospodářství zažíváme nyní 
v období nejenom ekonomické krize společnosti, mravní krize společnosti), 
pokud však v tomto budování nemá místo Hospodin, tak se do popředí dostane 
touha sobeckého vítězství, touha po ovládání druhých, touha po bohatství, 
jednoduše touha být jako Bůh. Vraťme se zpátky do našeho příběhu. Podařilo se 
jim to jejich stavební úsilí? Ovšem že ano. Ale výsledek byl jiný, než očekávali.  

Promítněme si toto úsilí do budování církve, do budování sboru. V církevní 
historii vidíme, že když církev, ať je to katolická nebo protestantská, získá moc, 
zvláště politickou, tak se postupně vzdaluje od Hospodina. Příklad Ulrich 
Zwingli – vyobrazen v Curichu jak v jedné ruce drží Bibli a v druhé meč (jedna 
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z velkých postav Švýcarské reformace 16. století, obrací se k Písmu a podobně 
jako Luther vyzdvihuje ospravedlnění vírou, nicméně nebyl schopen udělat čáru 
mezi světskou a církevní mocí. Anabaptisté – křest jako vyznání víry, radikální 
následování Písma, oddělení světské moci od církevní, struktury/hierarchie 
společnosti nemají být používány v církvi, chudí mají stejné právo jako bohatí, 
v mnoha skupinách ženy měly stejné právo jako muži. Zwingli se proti nim 
postaví a s krutou ironii  jsou mnozí z nich utopeni v řece Limat v Curychu). 
Jedna obrovská věc se stala v životě Zwingliho – vytratila se mu POKORA ze 
života. 

To stejné číhá i na náš sbor. Pokud toto společenství nebudeme budovat 
s pokorou, tak to sice nějakou dobu bude fungovat, můžeme dokonce růst i 
v počtu a financích, ale finální výsledek je rozkol. Pokora prvotně před Bohem 
a druhotně před ostatními sestrami a bratry. Avšak tento životní styl pokory by 
neměl končit za dveřmi našeho sboru. V pokoře jeden před druhým a především 
před Hospodinem, bychom měli žít v našich rodinách, s našimi sousedy (zvláště 
těmi nevěřícími), v našich zaměstnáních či podnikání. 

10 otázek, na které se Bůh nezeptá – projekce. 
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Vraťme se opět do našeho příběhu. Zkolaudoval Bůh tuto stavbu lidské pýchy? 
Nezkolaudoval. I když Babylonská věže, zikuraty, patřily mezi lidské divy 
světa, tak v Božích očích ztratily hodnotu. Stavba pýchy, jak bychom mohli 
nazvat tuto věž, nepřináší uspokojení ani radost ani důvěru, nýbrž ze všeho 
nejdříve rozklad lidských vztahů. Pýcha nerozumí jeden druhému. Pýcha 
zbavuje schopnost rozumět sám sobě. Pýchá zamezuje naslouchat hlas 
Hospodinův. Proto tito stavitelé přestali rozumět jeden druhému. A proto toto 
město dostalo jméno Bábel, tzn. Zmatek. 

Zkusme si tedy tento příběh nějak shrnout. Ať se to skutečně událo tak jak je to 
v 1.M 11 popsáno nebo je to spíše alegorické vyprávění, podstata zůstává 
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stejná. Pokud my lidé cokoliv děláme a budujeme s pýchou bez vnitřní pokory, 
bez nasměřování našeho úsilí k Pánu Bohu, tak to vede k rozkolu a finálně k 
zániku. Bylo by však smutné, kdyby tento příběh neměl nějaké pokračování. 
Kde si myslíte, že ho najdeme? 

Skutky 2, 1 – 12: Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom 
místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil 
celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na 
každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve 
vytržení mluvit jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli 
zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich 
mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli 
ohromeni a divili se; „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že 
je slyšíme každý ve své rodné řeči: Partové, Médové a Elamité, obyvatelé 
Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a 
krajů Lybie u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i 
Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích 
Božích.“ 

To co bylo pokaženo těmi staviteli před mnoha tisíci lety, v podstatě to co bylo 
pokaženo už Adamem a Evou na počátku našeho lidského bytí (ať je to opět 
historický příběh nebo alegorie), je opět smířeno. Všechno se to obnovuje o 
letnicích, kdy byli všichni naplněni Duchem Svatým. Tenkrát si zase najednou 
opět všichni rozuměli. 

Filipským 2, 1 – 11: Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, 
je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovrště mou radost a 
buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v 
ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte 
jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží 
druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Ježíši Kristu: 
Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe 
zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě 
člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho 
Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem 
Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha 
Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

Závěr 
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Ti dávní stavitelé si chtěli udělat jméno, chtěli ve své pýše postavit něco 
obrovské ve své vzpupnosti vůči Bohu. Mnozí církevní představitelé, i když ve 
své podstatě bojovali za správnou věc, ztratili ve svém úsilí pokoru a bázeň před 
Bohem. Mnohé sbory se rozdělily a nenávratně zmizely, protože osobní zájmy a 
budování vlastní představy společenství převládlo před následováním Krista. 
Naproti tomu se Ježíš Kristus dobrovolně vzdal svého Božství a stal se 
člověkem. A nejenom to. Podstoupil potupnou smrt na kříži. Proto Bůh vyvýšil 
jeho jméno nad každé jméno a všichni se před tímto jménem skloníme. A kde 
jsme my?  

Dejme prostor pokoře v našich činech a jednání. Možná to bude z lidského 
hlediska vypadat pošetile. Ale pouze tato cesta vede k věčným hodnotám. 

 

CB Kladno, 10.7. 2011 


