9. hodina
KDO CHCE BÝT JAKO BŮH
Milé děti, minule jsme si vyprávěli o velké potopě a o tom, že jestli je někdo spravedlivý, Bůh ho v pravý
čas zachrání. Takto zachránil Noema a jeho rodinu.
Po potopě měli Noemovi synové Šém, Chám a Jafet mnoho dětí i vnuků. Lidí na zemi přibývalo. Všichni
mluvili jedním jazykem a byli jednoho smýšlení. Od Boha měli za úkol, aby obsadili zemi a pečovali o ni.
Zatím to vypadá, že je všechno v pořádku, že?
Lidé byli jednotní v řeči i činech. Ale na Boží vůli nedbali. Zapomněli, že Boha moc potřebují ke všemu
svému konání. Chtěli uskutečňovat své vlastní plány.
Usadili se na planině Šineáru. Řekli si: „Postavme si město a věž, jejichž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si
uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi.“ Lidé si chtěli postavit věž, která měla být
svědectvím o jejich důležitosti. Byli domýšliví. Chtěli být slavní. Boha se ale neptali.
Bůh se podíval na jejich stavbu a řekl si: „Jsou jeden lid a mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich
díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.“ Bůh viděl neposlušnost lidí a jejich
pýchu.
Lidé začali vyrábět z hlíny cihly a vypalovat je v ohni. Cihly měli místo kamene. Asfalt používali
na spojování cihel, namísto malty. Dařilo se jim ve stavbě, a tak si mysleli, že Boha nepotřebuji a jejich
pýcha rostla.

Bůh se rozhodl zasáhnout. Řekl si: „Zmatu jejich řeč, aby si
navzájem nerozuměli.“
Bůh zmátl lidem řeč. Každý začal hovořit jiným jazykem.
Jeden nerozuměl druhému.
Představte si to třeba tak, že jeden volá na druhého z věže,
že potřebuje další cihly. Druhý mu nerozumí a říká si, co asi
potřebuje? Řekne si: je poledne, možná ten první má hlad. A donese
mu chléb, sýr a vodu. Ten první se rozčiluje, že chtěl cihly. Druhý
nerozumí a jen krčí rameny. Nerozumím ti.
Takhle se ale přece nedá pracovat. Lidé si musí naslouchat
a porozumět si, pochopit se, aby mohli spolupracovat.

Co se pak stalo s věží?
Lidé si po zmatení jazyků nerozuměli. Věž nedostavěli. Město a věž byly nazvány Bábel (Babylon),
což znamená Zmatek, protože na tomto místě Bůh lidem zmátl jazyky.
Lidé se pak rozešli do různých koutů země ve skupinách, podle toho, kdo komu rozuměl.
A co dnes? Dnes si lidé rozumějí?
Bohužel, dnes si lidé často nerozumějí, i když mluví stejným jazykem. Lidé se hádají, obviňují se, nemají
se rádi.
Kteří lidé si nerozumějí?
Jsou to lidé, kteří myslí na sebe, všechno chtějí jen pro sebe, nejsou ochotni udělat něco pro druhého
a myslí si, že Boha nepotřebují.
S tím ale musíme něco udělat. Ale co?
S některými věcmi si umíme poradit a s některými nám musí pomocí Bůh.
Co můžeme udělat my? Můžeme se učit druhým naslouchat, snažit se jim porozumět, domluvit se mezi
sebou, umět také někdy ustoupit a když nám někdo ublíží, umět mu odpustit.
Co může udělat Bůh? On je vždy připraven nás vyslechnout. Slyší naše prosby a pomáhá nám.
Bůh a jeho veliká láska může lidi, kteří si nerozumějí, zase dát dohromady.
Vybarvi a dopiš si pracovní list podle vzoru.

Vystřihni si pracovní list podle čar.
Čárkované části dej pryč, vystřihni si z nich jen nadpis hodiny. Ten nalep na zadní stranu.
Podle čárkovaných čar přehni.
Rozložíš-li list takto, vidíš, jak se Rozložíš-li list takto, vidíš,
lidem dařilo a mysleli si, že se jak si lidé po zmatení jazyků
bez Boha obejdou.
nerozuměli.

Pokud jste správně ohýbali list,
můžete ho postavit. Krásně stojí
a připomene vám celý příběh.

Zkus se s rodiči krátce pomodlit těmito slovy:
Pane Bože, nechceme zapomenout na Babyloňany.
Pomáhej nám náš život stavět tak,
- abychom se měli rádi tak, jak nás máš Ty,
- abychom se dokázali dělit tak, jak se s námi dělíš Ty
- abychom se nehádali a dokázali si naslouchat tak, jak nám nasloucháš Ty.
Chceme si uvědomovat, že Tě potřebujeme.
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V čem byli kdysi lidé jednotní? V řeči i činech.
Co si řekli, že si postaví? Vysokou věž tak, aby její vrchol byl až do nebe
Proč chtěli stavět tak vysokou věž? Aby byli slavní a udělali si jméno po celé zemi.
Co si řek Bůh, když se podíval na jejich stavbu? Jsou jeden lid a mají jednu řeč. A toto je teprve
začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
Jací byli lidé, když se rozhodli stavět věž až do nebe? Byli pyšní, Boha se neptali.
Co se rozhodl udělat Bůh? Zmátl lidem řeč. Pak si nerozuměli.
Co se stalo s věží? Nedostavěli ji.
Co se stalo s lidmi? Rozešli se do různých koutů země.
Jak se nazvalo město a nedostavěná věž? Bábel (Babylon), to je Zmatek.
Kteří lidé si nerozumějí také dnes? Ti, co myslí na sebe ti, co si myslí, že Boha nepotřebují.
Kdo je připraven nás vždy vyslechnout? Bůh.
Kdo může lidi zas dát dohromady? Bůh a jeho velká láska.

