Datum:

10. lekce

BABYLONSKÁ VĚŽ
Genesis 10 a 11

Bůh se na Babyloňany zlobil a řekl si:

“Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč,
aby jeden nerozuměl řeči druhého.”
(Genesis 11, 7)

Obsah 10. lekce
Od potopy uplynulo asi 100 let. Lidé zapomněli na hrozný trest Boží. Boha už
nebrali příliš vážně a postupně v něho přestali věřit. Bylí mladí a silní, ale také pyšní na
sebe. Mysleli si, že už Boha v životě potřebovat nebudou. Chtěli si dokázat, že všechno
zvládnou sami.
Všichni lidé mluvili stejnou řečí, proto bylo jednoduché se domluvit a spojit. Tak se
rozhodli, že si postaví veliké město. K tomu si vyráběli cihly z hlíny a sami je vypalovali.
Nakonec si začali stavět také vysokou věž. Její vrcholek měl sahat až k samému nebi. Věž
je měla ochraňovat před nepřáteli a také před potopou. Byli na svůj plán velmi pyšní. Věřili,
že se jim pak už nic nemůže stát, že budou soběstační. Mylně si namlouvali, že se ani
Boha bát nebudou muset. A s chutí začali usilovně stavět.
Na takovou opovážlivost se ale Bůh už nemohl dále dívat. Rozhodl se je znovu
potrestat. Bůh to udělal tak, že popletl jejich jazyky. Lidé začali mluvit nejrůznějšími jazyky.
Tím se už mezi sebou nemohli dál dorozumívat. A když se spolu nemohli domluvit, tak
také museli přestat stavět věž.
Tak jim Bůh jejich pyšné dílo překazil. Oni si museli uznat, že Bůh existuje a že je
mocnější než oni. Museli se Bohu podřídit a rozptýlit se z Babylonu do všech konců země.
To měli za trest, že se postavili proti Bohu a nechtěli ho poslouchat.

Úkol
1. Vymaluj obrázek babylonské věže na
první straně.
2. Nauč se biblický verš zpaměti.
3. Popros rodiče, aby ti přečetli text
dnešní lekce.
4. Sestav a nalep puzle babylonské věže
do obdélníku vlevo.
5. Znáš někoho, kdo je pyšný?
6. Byl jsi sám někdy pyšný? Dávej si ode
dneška pozor, abys nebyl sám pyšný.

Za pýchou přichází zahanbení.
Př.11,2

Pomodli se
Pane Bože, já nechci být pyšný(á) a namyšlený(á).
Bože, ty jsi všemohoucí a vševědoucí.
Ty jsi nade mnou a jsi větší než já.
Vím, že jsi živý a že jsi v nebi.
Ty jsi Stvořitel a já jsem tvoje stvoření.
Proto tě chci poslouchat a ve všem se Ti podřídím.
Amen.

