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1) GEN.11 – ROZDĚLENÍ

Genesis 11:1 Celá země byla jedné řeči a jedněch slov.

2 Jak táhli od východu, nalezli v šineárské zemi pláň a tam se usadili.

3 Řekli jeden druhému: Nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo 

kamene a asfalt měli místo malty.

4 A řekli: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi, a uděláme si jméno, 

abychom se nerozptýlili po celém povrchu země.

5 Hospodin sestoupil, aby viděl to město a věž, které lidští synové stavěli.

6 Hospodin řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč, a toto je začátek jejich činnosti. 

Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat.

7 Nuže, sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého.

8 Tak je odtamtud Hospodin rozptýlil po celém povrchu země, a přestali stavět to město.

9 Proto nazvali jeho jméno Bábel, neboť tam Hospodin zmátl řeč celé země a odtamtud je 

Hospodin rozptýlil po celém povrchu země.
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1) GEN.11 – ROZDĚLENÍ

10 Toto je rodopis Šémův: Šémovi bylo sto let, když zplodil Arpakšáda; bylo to dva roky po 

potopě. 11 Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery.

12 Arpakšád žil třicet pět let a zplodil Šelacha.

13 Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři let a zplodil syny a dcery.

14 Šelach žil třicet let a zplodil Hebera.

15 Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři let a zplodil syny a dcery.

16 Heber žil třicet čtyři let a zplodil Pelega.

17 Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery.

18 Peleg žil třicet let a zplodil Reúa.

19 Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery.

20 Reú žil třicet dva let a zplodil Serúga.

21 Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery.

22 Serúg žil třicet let a zplodil Náchora.

23 Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery.

24 Náchor žil dvacet devět let a zplodil Teracha.

25 Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery.

26 Terach žil sedmdesát let a zplodil Abrama, Náchora a Hárana.



1) GEN.11 – ROZDĚLENÍ

27 Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota.

28 Háran zemřel před svým otcem Terachem ve své rodné zemi v chaldejském Úru.

29 Abram a Náchor si vzali ženy: Jméno Abramovy ženy bylo Sáraj a jméno Náchorovy ženy 

Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky.

30 Sáraj však byla neplodná, neměla dítě.

31 Terach vzal svého syna Abrama, svého vnuka Lota, syna Háranova, svou snachu Sáraj, 

ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z chaldejského Úru, aby šli do kenaanské země. Přišli 

až do Cháranu a tam se usídlili.

32 Terachových dnů bylo dvě stě pět let, když Terach v Cháranu zemřel.
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2) BABYLONSKÁ VĚŽ

Můžeme mít jednotu a přesto to není správné – pokud jdeme 

špatným směrem, vždy to nakonec povede k rozdělení.

Klíčový verš je Genesis 11:4 A řekli: Nuže, vybudujme si město a 

věž, jejíž vrchol bude v nebi, a uděláme si jméno, abychom se 

nerozptýlili po celém povrchu země.

Vždy když si budujeme svoje jméno (pastor, církev, národ, …..) 

pak to nekončí dobře.

Zjevení Janovo 14:8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: 

„Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy 

vášnivým vínem svého smilstva.“

Zjevení Janovo 17:4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a 

ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami; ve své ruce měla 

zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva 5 a na 

svém čele měla napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten veliký, 

matka smilnic a ohavností země.‘
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2) BABYLONSKÁ VĚŽ

Zjevení Janovo 14:8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: 

„Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy 

vášnivým vínem svého smilstva.“

Zjevení Janovo 17:4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a 

ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami; ve své ruce měla 

zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva 5 a na 

svém čele měla napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten veliký, 

matka smilnic a ohavností země.‘

- Církev může opíjet falešnými věcmi, když je člověk opilý, pak 

nevnímá realitu (falešná učení)

- Církev může útočit na naše smysly – může to být navenek 

krásné (zlato, drahokamy, perly, nádherný kostel, …), ale 

před Bohem to může být ohavné
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2) BABYLONSKÁ VĚŽ

Věžové chrámy se stavěly ve staré Mezopotámii. 

Nejslavnější měl Babylon a nazýval se „dům základů 

nebe i země“. Věž měla 7 poschodí a byla vysoká asi 90 

metrů. Menší věže měla i jiná města. Nejvyšší poschodí se 

nazývalo nebe. Hebrejsky bychom zde četli doslova „a 

její hlava (myslí se té věže) ať slouží jako nebe“. Nebo 

jinak – ať je nám za nebe. Jádrem snahy je tedy vytvořit 

si svépomocí ráj či nebe. Tím se vzdalují Bohu. 

Zajímavý je též materiál, kdy místo kamene a vápna 

použijí cihly a (doslova) lepkavou zemi. Jinými slovy 

používají náhražky. Toto zde není náhodou. Lidé si chtějí 

zbudovat nebe na zemi a zároveň vědí, že se nejedná o 

snadný úkol – proto vymýšlí lepší a jistější způsob, 

materiál, jak se do nebe či jak si nebe na zemi 

vybudovat.
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2) BABYLONSKÁ VĚŽ

Když se rozhodnou stavět, domluví se „učiňme si jméno“ 

nebo jeruzalémské Bible“ „zjednejme si věhlas“. Ono 

učiňme si jméno, vlastně znamená „vytvořme si něco, 

v čem se budeme shromažďovat“. 

Zde se pořadí převrací – budeme se shromažďovat ne 

v Božím jménu, ale ve svém vlastním jménu – tedy v tom, 

co jsme si my sami vytvořili. 

To, co nás potom sjednotí, bude společný projekt –

stavba věže nebo společné hledání ráje. V dějinách 

bylo nespočetně těch, kteří slibovali krásné zítřky nebo 

ráj na zemi. Byli to jak totalitní režimy, tak současné 

reklamy. Poselství bylo vždy stejné – přineseme lepší 

zítřky a víme jak na to.
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3) PŘESTÁVÁME SI ROZUMĚT

Jen Duch Svatý sjednocuje, o Letnicích 

jim lidé rozuměli i když každý byl z jiné 

země a hovořil jiným jazykem.

Můžeme se snažit budovat ráj na zemi 

(pokoj, spokojenost, klid, radost,…), ale 

to vše bez Boha není možné.

Oni nemohli nalézt společnou řeč – to 

můžeme prožívat i my. Mluvíme stejným 

jazykem, přesto si nemusíme rozumět. 

Skutečná jednota je možná jen když 

budeme stavět to, co Bůh chce, ne to, 

co si vymyslíme. 
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4) POČÁTEK NEJEDNOTY

V čem byla příčina rozdělení?

- Silný vůdce, který lidi odváděl od 

Boha

- Lidské plány, ne Boží plán

- Touha vyniknout

- Touha učinit si jméno

- Touha vybudovat dobrou 

společnost bez Božích principů, 

bez závislosti na Bohu

- Uctívání člověka

Tyto snahy vždy vedou k rozdělení a k 

tomu, že si lidé přestanou rozumět.

11-4/10

Pieter Bruegel starší 

Babylonská věž, 1563



5) JAK BUDOVAT JEDNOTU?

- Jednotu můžeme budovat jen s těmi, kteří už objevili ráj, ale ne na zemi, ale ve svém 

srdci – setkali se s Kristem

- Začátek jednoty v církvi je osobní jednota s Kristem, tam, kde jsme se nevydali Krist, jsou 

oblasti, kde můžeme mít v církvi konflikty

- Chceme-li být jednotní, pak musíme rozvíjet správné postoje – rozvíjet Kristovu mysl, 

postoj služebníka

- Jednota je možná jen v Duchu Svatém, jen v Kristu

- Jednota církve je podobná jednotě v manželství. Manželé jsou jedno tělo (jedna 

jednotka) a tak má být i církev. 

- Musíme opustit osobní ambice a naplňovat Boží vůli

Efezským 4:1 Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, 

které jste obdrželi, 2 s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce

3 a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. 4 Je jedno tělo a jeden Duch, 

jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; 5 jeden Pán, jedna víra, jeden 

křest; 6 jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás.
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6) POTOMCI ŠÉMA

Genesis 10:21 Také Šémovi, staršímu bratru Jefetovu, se narodili synové. Byl otcem všech 

synů Heberových.

22 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád, Lúd a Aram.

23 A synové Aramovi: Ús a Chúl, Geter a Maš.

24 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 25 Heberovi se narodili dva synové. 

Jméno jednoho bylo Peleg (protože v jeho dnech byla rozdělena země) a jméno jeho bratra 

bylo Joktán. 26 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,

27 Hadórama, Úzala a Diklu, 28 Óbala, Abímaela a Šebu, 29 Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti 

všichni jsou synové Joktánovi. 30 Jejich sídliště se táhlo od Méši, kudy se chodí k Sefáru, hoře 

na východě. 31 Tito jsou synové Šémovi podle svých čeledí a jazyků, na svých územích 

podle svých národů.

32 Tyto jsou čeledi synů Noeho podle svých rodopisů ve svých národech. Z těch se po 

potopě rozptýlily národy po zemi.
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6) POTOMCI ŠÉMA
Když umírá Noe, rodí 

se Abraham r.1952 

př.n.l. Náchor umírá r. 

1963 tedy o 10 let 

dřív než Noe 1953 

př.n.l. (8. pokolení po 

Noe).

Šém umírá podobně 

jako Abraham.

Abraham přijímá 

zaslíbení r.1877 př.n.l.
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6) DŮSLEDKY ROZDĚLENÍ
Pokud máte menší skupiny lidí, pak jejich charakteristické rysy jsou zvýrazněny. 

Přesně toto se děje po potopě – vznikají menší skupinky, z kterých pak vznikají celé národy.
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7) ABRAHAMOVA 

RODINA
Genesis 11:31 Terach vzal svého syna 

Abrama, svého vnuka Lota, syna 

Háranova, svou snachu Sáraj, ženu svého 

syna Abrama, a vyšli spolu z chaldejského 

Úru, aby šli do kenaanské země. Přišli až 

do Cháranu a tam se usídlili. 

32 Terachových dnů bylo dvě stě pět let, 

když Terach v Cháranu zemřel.

Abram se narodil cca 1952 př.n.l. tedy 

když Noe umírá!

Během 2 kapitol jsme se posunuli o víc jak 

350 let.
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8) ABRAHAMOVA 

CESTA
Už otec Abrahama přijal, že mají jít 

do kannanské země, vydali se na 

cestu a šli z města UR do města 

Cháran. Děti mohou pokračovat v 

povolání rodičů !
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9) CHALDEJSKÝ UR
Mnozí tvrdili, že město UR je jen báje. 

R.1922 začíná systematický výzkum pahorku Mukajjar

(Leonard Woolley) a město bylo nalezeno!

Dominantou Uru je mohutný zikkurat. Město Ur mělo 

půdorys elipsy o velké poloose asi 1,5 km a malé necelý 1 

km. Uvnitř hradeb Uru bylo aspoň osm chrámů, šest 

rozlehlých paláců, několik skladů obilí a posvátných 

pohřebišť.

Řeka Eufrat kdysi tekla přímo u města

a napájela umělý kanál kolem jeho 

hradeb. Na jejich vnější straně byla 

dvě přístaviště.
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10) OTÁZKY

- Proč odešel Terach a jeho rodina z města 

UR, když to bylo velmi rozvinuté město?

- Proč šel zrovna do Cháránu?

- Abraham si vzal nevlastní sestru – není to 

divné?

- Jak mohu pomoci v budování jednoty 

církve?

- Co brání jednotě v Jihlavě, co je příčinou 

nejednoty?
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