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Okolo nás roste mnoho nových staveb, a my žasneme, Snem mnoha mužů je něco vybudovat. Nebo 

naopak zbořit.  

Gen 11,1.-9. 

1 Celá země byla jednotná v řeči i v činech.  

2 Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.  

3 Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt 

místo hlíny.  

4 Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a 

nebudeme rozptýleni po celé zemi."  

5 I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.  

6 Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak 

nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.  

7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli."  

8 I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.  

9 Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid 

rozehnal po celé zemi.  

Příběh o stavbě Babylonské věže a zmatení jazyků každý zná. Ale mnozí si myslí, že není reálný. Ve všech 

civilizacích se však píše o podobné věži či obrovském chrámu, který byl zbořen. Je to kosmopolitní téma. 

Může se zdát, že se v příběhu až tak nic neděje. Příběh zdůrazňuje snahu o zachování jednoty – jednoho lidu, 

jedné řeči, stavění krásné věže. A na tom všem přece není nic špatného. Nevěřící nechápe, co Bohu vadilo. 

Alespoň na něčem se rozhádané lidstvo shodlo. Nebo ne?  

Vrchol věže měl být až do nebe. Tím byla stavba problematická. Připomíná to slova hada v ráji – „budete jako 

bohové.“ Tentokrát to lidem neříká satan, je to jejich rozhodnutí. Traduje se, že věž chtěli, aby unikli potopě. 

Ale Bible nic takového neříká. Ten pravý důvod stavby je: „abychom si udělali jméno.“ 

Krátce před potopou: 

Gen 6,1. - Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští. 

chtěli lidé žít také všichni ve stejném místě 

Gen 9,1. - Bůh Noemu a jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. 

Naplňte zemi = nemají být shromážděni na jednom místě. To je opak toho, co dělali lidé. 

Ani z potopy se lidé nepoučili. Hrozným zážitkem si nás Bůh nezíská. Na to musí udělat něco, co nás vezme 

za srdce, jako například obětovat vlastní dítě. 

Gal 3,26.-28. 

26 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.  

27 Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.  
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28 Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.  

Lidé po letnicích byli schopni nalézt společné slovo. Jako by Bůh dělal opak toho, co dělal u Babylonské věže, 

kde sám rozbil lidskou jednotu. 

Luk 12,51. 

51 Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!  

 

Mat 10,34.-36. 

34 Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.  

35 Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;  

36 a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´.  

 

Ježíš Kristus přinesl „meč“, nepokoj. Rozdělí otce od syna atd. Kde jinde, než v rodinách bychom měli mít 

pokoj? Nerozumíme tomu.  

Lidé se shodli na něčem, co Bůh nechtěl – bylo to jednání proti Bohu. Spíše se spojíme v něčem zlém, než 

v dobrém. Bůh zasáhl. Proč Ježíš vystoupil proti jednotě v rodině? Nerozdělí je Bůh, ale víra otce versus nevíra 

syna. Ježíš nebude ponoukat k nelásce. Právě naopak, bude mluvit k otci, aby udělal maximum pro získání 

syna pro Ježíše. Ježíš demaskuje falešnou jednotu rodiny. Rodiče spíše snesou, že syn pije, hraje automaty, 

než to, že se stal věřícím. Mají strach o jeho duševní stav. Ježíš chce v rodině opravdovost. 

Lidé mají dobré záměry a chtějí mnohdy dobré věci. Ale pokud se nebudeme ptát, zda je to dobré podle Boha 

a jak to udělat, dopadne to špatně. Dobrý záměr nestačí. Doptávejme se Hospodina a jednejme s jeho vůlí. I 

menší cíle mohou dopadnout s Ním lépe než cíle velké. 
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