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SPOLEČNÁ ŘEČ 
 

1.Mojžíšova 11, 1 - 9 
 
Afroameričané – kázání ve formě příběhu. Příběh sám o sobě nebyl 
podstatný, byl to pouze „takový obal“ (jako třeba obal od nějaké sladké 
tyčinky), co bylo podstatné, byl obsah (to co bylo uvnitř). Ale předání 
zprávy/zvěsti je ten příběh/obal podstatný. Něco podobného platí pro 
náš přečtený oddíl. 
 
„Celá země byla jednotná v řeči i v činech. A řekli jeden 
k druhému: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol 
bude nebi. A tak si učiníme  jméno. I řekl Hospodin: Nuže, 
sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ 
 
Nejsem si jist, že by se tu nutně myslelo na to, že na celém světě kdysi 
dávno existovala pouze jedna řeč. Ten společný jazyk v nejvlastnějším 
smyslu je hodnota ještě hlubší. 
 

1/ Společná řeč 
 
Mluvíme stejným jazykem, ale nemáme společnou řeč, nerozumíme si: 
muž – žena, rodiče – děti, sousedé, spolupracovníci, nerozumí si 
národy (příklad Ukrajiny). Bohužel to platí i pro mnohá společenství 
(sbory) věřících, kteří si nárokují monopol pravdy. Pozitivní příklad CB 
Kladno (různé církve, různé denominace, různý věk, různé vzdělání), 
když jsem přišli před cca 7 lety. Velký dar – rozumět si v rozmanitosti. 
 
„K etice dialogu patří vzdát se monopolu na pravdu. Vzdát se monopolu 
na pravdu naznamená vzdát se pravdy, nýbrž spíše stát se 
pravdivějším. Umět se v pokoře ponořit do hloubky pravdy, zakusit, že 
je hlubší, širší, dynamičtější než naše rybníčky, které jsme dosud za 
jedinou pravdu uznávali.“ (Tomáš Halík, Divadlo pro anděly) 
 
Společný jazyk, nástroj dorozumění, je velikým darem, který jsme 
dostali jako lidé od Pána Boha hned na začátku. Ale tento dar musíme 
rozvíjet/pěstovat. 
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- Ochota poznávat druhé (příklad Vaška a Moniky) 
- Ochota naslouchat (dialog znamená umění poslouchat) 
- Osobní pokora 

 
Hledání/učení se společného jazyku, hledání/učení se společné 
řeči. 
 

2/ „A tak učiňme sobě jméno!“ 
 
Ti dávní lidé v našem příběhu se s vervou pustili do práce. Možná bylo 
slyšet: To dokážeme! To zvládneme! Na to máme! V historii byla mnohá 
období a mnohé společenství lidí, kteří takto mysleli a jednali 
(komunismus – „Poručíme větru, dešti!“, soudobý kapitalismus na bázi 
mechanismů tržního hospodářství – vše je možné, záruka blahobytu, 
zdraví, mládí, úspěchu). 
Věřící může být úspěšný a bohatý (movitý), práce člověka může bavit a 
naplňovat, přinášet seberealizaci. Může pracovat s vervou – nic proti 
tomu. Tady se ale mluví o něčem jiném. 
Už na prvních stránkách Bible se setkáváme s tímto postojem – Adam 
a Eva chtěli být jako Bůh, jako bohové. To stejné platí i pro ty dávné lidi 
stavějící věž do nebes, ale i pro nás žijící na počátku 21. století (teď už 
nemluvíme nutně o věži, ale o lidském postoji k životu). 
 

- Nebezpečí pýchy (stavba/budování lidské pýchy – jak to vidíme i 
dnes okolo nás – Bůh je nahrazen kultem člověka) – cokoliv je 
postaveno na pýše, nemá dlouhého trvání 

- Přesvědčení o vlastní dokonalosti (já sám osobně se stávám 
normou) – nepotřebovali Pána Boha (facebooková skupina: „Jsem 
věřící, ale vím, že nehřeším.“) 

- Nebezpečí zakrnění (stagnace), uzavření se do sebe (jiní, jiné 
názory se pro mě stávají nebezpečím) 

 
Co si myslíte: Zkolaudoval Hospodin jejich stavbu? Byla přece 
monumentální a krásná. Něco takového ještě nebylo podstaveno 
předtím. Babylonské věže - zikkuraty – patřily přece k osmi divům 
světa. Hospodin jim toto úsilí ale nezkolaudoval, protože bylo založeno 
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pouze na lidské pýše a domýšlivosti. Ale v podstatě oni sami si ji 
nezkolaudovali, protože nebyli schopni spolupracovat dál, nebyli 
schopni nalést společnou řeč. 
 
Práce, manželský vztah, výchova v rodině, budování církve/sboru – 
pokud je to postaveno na přesvědčení vlastní dokonalosti/neomylnosti, 
tak to nemá dlouhého trvání a ubírá se špatným směrem. 
 

3/ „Dokonáno jest“ 
 
Souvisí toto kázání s velikonočními událostmi a velikonoční zvěstí (ptal 
se Vašek i Honza Vlk)? 
 
Jan ve svém evangeliu popisuje konec života Ježíše slovy: „Dokonáno 
jest!“ Pán Bůh se přiznal k životu Ježíše Krista, zkolaudoval ho. Na 
rozdíl od těch dávných lidí byl jeho život založen na pokoře, touze po 
jednotě s Otcem (Bohem) a nasměřován službě lidem/potřebným. 
 
Ještě jeden příběh – seslání Ducha Svatého na prvotní církev (Skutky 
2) – učedníci pod vlivem DS mluvili jazyky lidí různých národů, kteří 
přišli do Jeruzaléma slavit Velikonoční svátky. Kruh (rozdělení 
jazyků/neporozumění) se uzavře, jedině když DS nám mění myšlení a 
srdce. 
 
Naděje pro lidi/lidstvo (nejenom pro křesťany): 

- Náš život může být zkolaudován, jedině když je založen na Ježíši 
Kristu. 

- Ostatní (manželka, děti, přátelé, atd.) nám mohou rozumět a my si 
budeme rozumět s ostatními, jedině když budeme vedeni 
Duchem Svatým. 

 
CB Kladno, 6.4. 2014 
 
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť 
se mezi vámi děje v lásce. 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha 
Svatého se všemi vámi. Amen. 


