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KAPITOLA XI. 

 

Zmätenie reči a rozídenie ľudstva. - 1 Vtedy bol na celej zemi jeden 

jazyk a rovnaké slová. 2 Keď sa pohli z východu, našli v krajine 

Senaár rovinu a osadili sa na nej. 3 Tu si povedali jeden druhému: 

"Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehly im slúžili 

namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. 4 Potom povedali: 

"Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba, 

spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!" 5 Tu 

zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia 6 a povedal: 

"Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok 

ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. 

7 Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči 

druhého!" 8 A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto 

prestali stavať. 9 Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč 

celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi.  

  
1. Celé ľudstvo obyvajúce Zem používalo jednu reč – nárečie, 

o čom svedčia hebrejské slová „safah debarim ahadim“. Doslovný 
preklad hebrejských slov znamenal: Celá zem mala jedny ústa a jedny 
slová. Podobné výrazy v hebrejčine znamenajú jednomyselnosť a jed-
nu dušu i keď niektorí autori834 pripúšťajú jeden jazyk ale nie jedno-
myseľnosť. Hebrejský výraz „safa echám“ je možné preložiť ako „je-
den jazyk,“ ale aj ako „úplný súlad“ a „dvarim achabím“ – ako „slová 
spoločné“, ale aj ako „skutky spoločné“ alebo „slova nemnohé“. 
Existujú modernejšie názory, že ľudia vtedy boli príliš telepaticky 
spätí navzájom, podobne ako vtáky a nepotrebovali „veľa“ slov, aby 
sa navzájom pochopili a bez slov si vymieňali myšlienky.  

Vladyka Filaret835 konštatuje, že podobné názory o jednej reči sa 
nachádzali aj v pohanskej mytológii, kde mali ľudia spoločnú reč so 
zvieratmi a keďže si to necenili, rozhnevaný Saturn ich o tento jazyk 
pripravil a museli sa rozptýliť. Vyššie spomenutý autor hovorí o jed-
nej spoločnej reči, avšak zdôrazňuje, že so stavbou veže nesúhlasili 
všetci ľudia.  

                                                 
834 LACH, S: Cit. dielo, s. 310. 
835 Cit. dielo, c. 237. 
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Fakt jednotnosti jazyka na svete, ako o tom svedčí kniha Genezis 
riešia lingvisti, pričom poukazujú na to, že existujú dve vetvy ľudskej 
rasy – semitská a indogermánska a tie vznikli z jedného spoločného 
prvoprameňa, tzv. prajazyka. Aký to bol pôvodne jazyk je len veľmi 
ťažko zodpovedať a sú to len dohady. Avšak podľa dávnych auto-
rov836 v prospech prvenstva hovorí jeden zo semitských jazykov. Iba 
samotná hebrejčina, hoci tiež prešla istým vývojom, má počiatočné 
mená ako Adam, Eva, Kain, Set a iné a z týchto mien odvodzujú 
pomenovania u mnohých starobylých národov,837 takže pôvodné naj-
staršie stopy ľudskej kultúry majú jasný charakter kušito-semitského 
vplyvu 838. Je vedecky dokázané, ako udávajú niektorí novodobejší 
exegéti,839 že k pôvodnému prajazyku majú najbližšie tieto najväčšie 
jazykové rodiny: indoeuropska, semitsko-chamitská, altajská, uralská, 
kartvelská a dravidská. Podľa tradície je však jednoznačne týmto 
prajazykom starohebrejčina – posvätný jazyk Biblie.  

Existuje ešte jeden názor lingvistov, ktorý je v rozpore so Svätým 
Písmom a to, že jazyky vznikali na rôznych miestach Zeme, od roz-
ličných predkov, pričom sa vzájomné prelínali, obohacovali, zmieša-
vali, navzájom avšak nemali jedno centrum, odkiaľ všetko pochá-
dzalo.  

2. Noeho archa pristála na hore Ararat, to znamená, že Arménsko 
je prvou kolískou ľudstva, kde sa usídlilo po potope ľudstvo. Hoci vo 
vzťahu k Palestíne, kde Mojžiš písal svoje knihy, sa Arménsko 
nachádzalo na juhovýchod, biblickí autori nemali tendenciu príliš 
geograficky presne sa vyjadrovať a väčšinou hovorili iba o východe či 
západe. Vyjdúc z horských oblastí sa potomkovia Noeho vydali poz-
dlž Tigrisu a Eufratu a zastavili sa na rozlohou veľkej rovine Senaar840, 
ktorá sa následne stala krajinou Babylonskou.  

3. Historický detail je jasne potvrdený súčasnými vykopávkami, 
ktoré svedčia, že v Mezopotámii starobylí Babylončania vypaľovali 
umelé tehly, pričom namiesto malty používali asfalt841 Podľa Vasi-

                                                 
836 Origena, bl. Hieronyma, Augustína, Diodora, Euzébia. 
837 Babylončanov, Chaldejcov, Kušitov. 
838 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 79 – porovnaj ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 

238. 
839 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 119. 
840 500 míľ južne od Araratu. 
841 Nepoužívali materiál hlinu a kamene. 
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liadisa 842 sa veža nachádzala v blízkosti rieky Eufrat, keďže spodná 
hladina vôd stúpala, asfalt – smola sa používala ako dobrá izolácia 
v základoch stavby. 

4.-6. Podľa názorov novodobých exegétov843 išlo o stavby podob-
né mezopotámskym alebo babylónskym zikkuratom – vežiam, ktoré 
sa dodnes nachádzajú v Iraku. Išlo o istý náboženský prejav – modli-
tebný prejav ľudskosti inštinktívne hľadajúcej nebo. Vina ľudí pri 
stavbe veže spočívala v tom, že sa pokúsili o priblíženie sa k Bohu bez 
toho, aby ich k tomu vyzval Stvoriteľ. Išlo o pohanský prejav zbož-
nosti, ktorý sa zakladal na logike - čím vyššiu stavbu vystavíme, tým 
budeme bližšie k nebesám.  

Protojerej Alexander Meň844 poukazuje, že išlo o štvrtý845 akt drá-
my, keď sa človek postavil proti Bohu. Byť ľuďmi „jedného jazyka“, 
podľa starovýchodnej terminológie, znamená byť súčasťou jedného 
impéria. Veža a mesto symbolizujú civilizáciu protiviacu sa Bohu, 
ktorá bola založená na násilí. Mesto, ktoré bolo postavené ako výzva 
nebesiam, je predurčené na zánik. Následne na to sa Babylon stáva 
symbolom protivenia sa Bohu, s čím sa často stretávame v Biblii846. 
Podľa exegézy sa poukazuje na existenciu jedného prajazyka, ktorý 
zanikol po rozdelení ľudí na nepriateľské národy. Postavenie sa proti 
Bohu znamenalo zároveň postavenie sa proti človeku847.  

Určité zhodné prvky s vyššie uvedeným biblickým opisom stav-
by veže a Babylónu nachádzame epose o Gilgamešovi 848: „Pohlédni, 
příteli na velké město Uruk na březích svatého Eufratu! Projdi se po 
jeho širokých třídach a náměstích, prohlédni si jeho výstavné chrámy! 
Zastav se před Eannou, svatyní bohyně Ištary, a dotkni se jejího pra-
hu! To všechno z dávných pochází dob a nic podobného nevytvořil 
jinde žádný král ani člověk. 

                                                 
842 Cit. dielo, c. 30. 
843 LACH, S.: Cit. dielo, s. 308-309. 
844 МЕНЬ, А.: Kaк читать Библию ч. I., Kaлиниград 2002, с. 86, ISBN 5-88869-029-5. 
845 Porušenie zákazu v raji, bratovražda, pohanská mágia. 
846 O vykopávkach babylonskej veže pozri КЕРАМ K.: Боги, гробницы, учeные, Moсква 

1960. 
847 V dnešnej dobe existuje nostratická teória, ktorá považuje existenciu prajazyka za 

možnú. 
848 ZAMAROVSKÝ, V.: Gilgameš, s. 13-16. 
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Pohlédni, příteli na velkou hradbu kolem Uruku na březích 
Eufratu! Je z palených cihel, vysoká a mocná, zdi má jako z kovu! 
Projdi sa po ní mezi cimbuřím, sestup až k jejím základum a dotkni se 
jich rukou! Pochází z nedávných dob a nic podobného nevytvořil 
jinde žádný král ani člověk.  

Byl to hrdina Gilgameš, který svou vůlí a rukou svého lidu 
postavil tuto nesmírnou hradbu, aby žil Uruk bezpečně před vojákem 
z jiného města a před lupičem z pouště. Byl to král Gilgameš, který si 
tímto dílem věčně zajistil jméno. 

Gilgameš se stal králem Uruku z vůle a milosti bohů, a to jako 
pátý vladař od dob, kdy země vsákla do sebe vodu ze strašné potopy 
světa. Před ním tam vládl Rybář Dumuzi, před ním pak Pastýř 
Lugalbanda, před ním Válečník Enmerkar. Prvním uruckým králem 
byl Syn slunce Meškagašer. Všechny své předchůdce chtěl král 
Gilgameš převýšit mocí i vladařskými činy a v paměť věků příštích 
chtěl vstoupit s příjmením Hrdina.  

Nikdo na celé té velké ploché desce, jež pluje na vesmírném moři 
a jež sa jmenuje Země, nebyl Gilgamešovi roven. Sami bohové našli 
v něm zalíbení, když ho ze smrtelného muže Lulbandy porodila 
božská matka Ninsun. Bůh slunce Šamaš ho obdařil krásou. Postavu 
měl vysokou jedenáct loktů, devět pídí měřil kolem prsou, zdobily ho 
dlouhé kadeřavé vlasy spletené do copu, z jeho mužné tváře vyza-
řoval puvab. Bůh bouřky Adad mu dal odvahu a sílu. Krok měl jako 
divoký býk, nikdy neklesal na mysli a neslábl na těle ve dne ani 
v noci, ráně jeho zbraně nepříte neodolal. Bůh moudrosti Ea mu 
daroval rozum. Poznal všechny přítomné i minulé věci na světě, nic 
mu nezůstalo skryté, důvtip a úsudek měl jako sedmero mudrců, kteří 
před dávnými věky naučili lidi vědám a uměním.Bohaté dary mu dali 
do vínku i jiní bohové. Žil tedy plným a bujarým životem 
v nádherném paláci, patřily mu všechny ženy a sloužili mu všichni 
muži z jeho velkého města, vším oplýval v nejhojnejší míře. Jen jedno 
mu chybělo k úplné blaženosti. 

Po matce byl Gilgameš bůh, a to ze dvou třetin. Po otci zustal 
však z jedné třetiny člověk. Byl tudíž smrtelný. Hrdinou se mohl 
Gilgameš beze všeho stát. O tom neby pochyb. 

Jenže Gilgameš se chtěl stát navíc nesmrtelným.  
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Tvrdou a těžkou rukou vládl Gilgameš uruckému lidu. Tak jako 
mohl vládnout jen ten, kdo nebyl ze dvou třetin člověk. Muži uručtí 
žili neustále v strachu, ženy a dívky v slzách. Jakmile se vynořil nd 
obzorem východní pouště zářivý Šamašuv kotouč, ozval se rachot 
bubnů. Vojáci s přílbami a dlouhými holemi přišli na křižovatky, kde 
sa shromáždili rozespalí muži, a odvedli je na místa, která jim určil 
Gilgameš. Tam jedni kopalo hlínu, druzí nosili vodu, třetí hnětli 
mazlavé bláto, čtvrtí jím plnili dřevěné formy, pátí je na horní straně 
hezky zaoblovali. Když trochu ztvrdlo, vysušovali je na slunci nebo 
vypalovali v ohni. Jako nekonečné proudy mravencu nosili potom jiní 
hotové cihly na hranice města daleko za lidská obydlí, a jiní tam pak 
z těchto cihel stavěli hradbu. Tak to šlo den co den, od rána do noci, 
pouze o kousku tvrdé placky chleba a hltu vlažné vody, pod dozorem 
vojáku s přílbami a dlouhými holemi. Tak to šlo od jednoho svátku po 
druhý, měsíc co měsíc a rok co dlouhý rok, neboť tak poručil 
Gilgameš. 

Třicet loktů vysokou a třicet loktu širokou hradbu poručil 
postavit Gilgameš v délce šesti tisíc dvojkroků a se základy z pálených 
cihel. Nebylo možné vyhnout se jeho rozkazu. Byl králem z vule 
a milosti bohů, byl zástupcem bohů na zemi, jeho slovo bylo zákonem 
i božím přikázaním. Muži uručtí stavěli, jediné slovo odporu nesmělo 
překročit ohradu jejich zubů, a hradba kolem města rostla do šířky 
i dálky. Urucký vládce nebyl však spokojen a ve svém srdci se zlobil. 

Den co den přicházel Gilgameš prohlédnout si stavbu a v mysli 
srovnával. Rákosí na břehu Eufratu rostlo rychleji než jeho hradba, 
obilí na polích rostlo do větší dálky, datlové palmy před chrámem 
Eanny rostly do větší výšky. Rozkázal proto mužům, aby pracovali 
i v noci, kdy na nebi svítil místo jasného Šamaše bledožlutý Sin, 
a přísně jim zakázal vracet se domů na lůžko. Manžel se nesměl 
odebrat ke své manželce, milenec nesměl k milence, ani hrdinský 
voják, který byl nyní jen dozorce, nesměl odložit přilbu a hůl, aby šel 
ke své ženě. To však nebylo všechno. Nakonec rozkázal i chlapcum, 
kteří jinak pásli jen kůzlatka na stepi, a docela maličkým dětem, aby 
hnětli hlínu a nosili těžké bochníky cihel na stavbu velké hradby. 

Jistěže nebylo možné rozkazu krále se vyhnout. Bylo však možné 
obrátit se s prosbou o pomoc k nebeským bohům. „On je pastýř 
uruckého lidu, je silný a moudrý,“ volali lidé k bohu Anuovi, který by 
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pánem jejich města. „Gilgameš je náš pastýř, je silný a moudrý, 
a přesto nás utiskuje!“ 

Bohové zaslechli nářek uruckého lidu a slitovali se nad jeho 
útlakem. Sám nebeský Anu, který byl pánem uruckého města, 
rozhodl se jim pomoci. Zavolal bohyni Aruru, stvořitelku lidí, a před 
tváří všech jí řekl:  

„Dílo, jež začal Gilgameš, nechť je dokončeno! Nezná však 
Gilgameš při své nadlidské síle, kde jsou hranice sil lidí. Aruru 
mocná, nuže stvoř tvora jemu podobného! Nechť zkrotí jeho srdce, 
aby si oddechl Uruk“! 

Bohyně Aruru, stvořitelka lidí, Anuově žádosti ihned vyhověla. 
Umyla si ruce, odkrojila kus hlíny, dala jí podobu člověka a hodila ji 
na step. 

Tak se na stepi narodil muž stejně silný, jako byl Gilgameš, 
a bohové mu dali jméno Enkidu.“ 

Babylonské hlinené tabuľky nám svedčia o tom, že veže tvorili 
zvyčajne súčasť pohanských chrámových komplexov. Na vrchu veže 
bol zvyčajne oltár. Ako svedčí archeológia, mnohé veže boli viackrát 
zbúrané, alebo boli rekonštruované. Napr. po smrti babylonského 
kráľa Chamurapiho849 pokusili sa Chetiti zrovnať so zemou jednu 
vysokú stavbu. Neskôr kráľ Nabuchodonozor II.850 ju nanovo postavil. 
Ruiny obrovského zikkuratu sa nachádzajú v blízkosti starobylého 
Babylonu. Túto vežu arabi nazývajú Birs Nimrud851, alebo Tell-
Nimrud852, mal výšku 210 metrov. Podľa podania gréckeho historika 
Herodota853 je o nej povedané toto: „Uprostred chrámu ...je postavená 
veža o výške asi 184 m. Na tejto veži je postavená druhá veža a na nej 
ďalšia, takže spolu je na sebe osem veží. Okolo všetkých veží vedú 
schody. Uprostred schodov sú lavice, ktoré slúžia na odpočinok. Na 
poslednej veži je postavený obrovský chrám. V tomto chráme je 
pripravená krásna lóža a pri nej zlatý stôl. Žiadne zobrazenie božstva 
tam nie je. Žiadny muž tam nemôže zostať na noc, iba žena, ktorá 
podľa Chaldejcov je žrecom tohto božstva a boh si ju vyberá ako 

                                                 
849 Okolo r. 1600 pred Chr. 
850 6. stor. pred Chr. 
851 Veža Nimrodova. 
852 Nimrodov vrch. 
853 Okolo r. 450 pr. Chr. 
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jedinú z miestnych žien. Žreci tvrdia (ale ja tomu neverím), že 
samotný boh navštevuje chrám a v noci spí na tomto lôžku.“ 
Herodotos podľa všetkého opisoval zikkurat, ktorý bol postavený 
kráľom Nabuchodonozorom. Všetky chrámové budovy v Mezopo-
támii mali sumerské pomenovania, pretože tento jazyk sa považoval 
za posvätný a slovo e-temen-anki označovalo „dom založenia neba 
a zeme“. V jednom zo starobylých babylonských textov, ktoré boli 
posvätné pre Sumerov i Babylončanov, meste Nippur854 je nazvané 
„spojenie neba a zeme“. Toto mesto sa nachádza približne 100 km 
juhovýchodne od Babylonu 855.  

„Pozri ako ľudská prirodzenosť nechce zotrvať na svojich 
hraniciach, ale chce stále viac. A to zvlášť hubí ľudí, pretože nechcú 
poznať hranice svojej prirodzenosti. Vždy si prajú viac a túžia po tom, 
čo je nad nimi. Sú príliš pripútaní k svetským blahám a dokonca aj 
vtedy, keď majú veľké bohatstvo a moc, zabúdajú na svoju 
prirodzenosť a usilujú sa pozdvihnuť vyššie a vyššie a to až do času, 
pokiaľ nespadnú do priepasti. Ako vidíme, to sa stáva každý deň, 
avšak ľudia okolo sa nechcú poučiť. A ak sa aj na malý čas zastavia, 
skoro zabúdajú na všetko, opäť sa dostávajú na tú cestu a končia v tej 
istej priepasti856. Blažený Augustín 857 vraví: „Po potope sa niektorí 
pyšní ľudia rozhodli, že sa vyzbroja proti Bohu, ako keby niečo 
vysoké sa mohlo rovnať Bohu. Chceli sa pyšní ochrániť a preto 
postavili vežu, ktorú nemohla zničiť ani potopa, ak by v budúcnosti 
nastala. Pamätali na to, že všetko nečisté bolo potopou zničené 
a zamýšľali sa nad tým. Zdržiavať sa od nečistoty nechceli a preto 
potrebovali vysokú vežu, aby sa na nej mohli zachrániť pred potopou. 
Preto postavili vysokánsku vežu. Boh však videl ich pýchu a pomiatol 
im jazyky, aby si navzájom nerozumeli. A tak vďaka hrdým ľuďom 
vzniklo množstvo nárečí“ Ten istý svätec siedmy verš objasňuje ako 
radu Svätej Trojice, ktorá sa spoločne, podobne ako pri stvorení 

                                                 
854 Súčasne Niffer.  
855 ВАСИЛИАДИС. Н.: Cit. dielo, s. 30-33. 
856 ЗЛАТОУСТ, И. : Гoмилии на книгу Бытия, 30, 5 – TLG 2062.112, 53.275.4-28. podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 207. 
857 АВГУСТИН, Б.: Tрaктaт нa Eвaнгeлие oт Иoaннa 6. 10 Cl. 0278m 6.10.16 - O Trojice 

17, 7 Cl.0071, 17.44 (CCSL 4:43 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: 
Cit. dielo, с. 208. 
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človeka858, radí i v tejto nepriaznivej situácii. Novacián poukazuje, že 
pri zmetení jazykov zostúpil Logos859 a nie Boh Otec, ani anjeli.  

„Podľa všetkého každý národ začal hovoriť inou rečou, ako mu to 
bolo dané. Ak by nezabudli svoju pôvodnu reč, neskončilo by sa 
započaté dielo. Preto sa skončila začatá stavba. Nové jazyky tak 
vzdialili od seba jednotlivé národy, že sa medzi sebou nedorozumeli 
a preto medzi nimi vznikali vojny. Vojny a útoky boli príčinou toho, 
že si začali stavať opevnené mestá.“ 860 „Ak sa svätí zhromaždia spolu, 
je to požehnané zhromaždenie. Ak by sa zhromaždili hriešnici, bolo 
by to najhoršie zhromaždenie. Čím ich je viac spolu, tým je to horšie. 
V čase, keď stavali vežu proti Bohu, rozišli sa a nedokončili svoje 
dielo. Ich spoločný plán bol nerozumný a preto bolo lepšie, že sa 
rozišli“ 861.  

„Mnoho je takých ľudí, ktorí v súčasnosti napodobňujú ľudí 
stavajúcich vežu, pretože svojim dielom chcú po sebe zanechať 
pamiatku. Stavajú veľkolepé domy, sauny-kúpele... A keď sa 
niektorého z nich spýtaš, prečo sa tak znepokojujú a míňajú obrovské 
sumy peňazí, nič od nich nepočuješ iba: aby všetci na nás pamätali 
a vraveli tento dom patril tomu a tomu. Avšak táto spomienka nebu-
de dobrá, pretože ju ľudia hneď komentujú a to slovami, že tento dom 
a toto pole patrili takémuto zlodejovi, skupáňovi a nemilosrdnému 
utláčateľovi vdov a sirôt. To znamená, že si nezískali po smrti dobrú, 
ale nedobrú spomienku a ich majetok sa stal dôvodom na to, že sú 
odsudzovaní“ 862.  

Cieľ opisu o babylónskej veži je nábožensko morálny. Autor nás 
učí, že človek, ktorý rozvíja materialistickú kultúru, rýchlo upadá do 
pýchy, samoľúbosti a namyslenosti. A táto hriešna cesta núti Boha 
zasiahnuť. Hriech je príčinou straty pôvodnej jednoty a spolupatrič-
nosti 863. Mladí ľudia plní optimizmu sa pustili do budovania veľkého 

                                                 
858 1Mjž 1, 26-27. 
859 Ef 4, 10. 
860 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия, 8. 3-4 – CSCO 152: 66: Tвoрeния 6: 

274,.podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 210. 
861 ИЕРОНИМ, С.: Tрaктaт нa Псалмы (Пс 91) – Cl.0592, 91.168 podľa LOUTH, A. - 

CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 210. 
862 ЗЛАТОУСТ, И. : Гoмилии на книгу Бытия, 30, 7 TLG 2062.112, 53.275.59-276.20, 

podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 210-211. 
863 PETER, M.: Cit. dielo, s. 160. 
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mesta a veže. Hebrejské slovo „šem“ označuje slávu, avšak poniektorí 
exegéti hovoria, že znamenalo pamätník. Už v raji chcel človek byť 
rovný Bohu a za to bol potrestaný vyhnaním z raja. Teraz sa človek 
opäť pokúša priblížiť k Bohu, avšak nesprávnym spôsobom. Preto 
Boh zostupuje z nebies a trestá pohanské ľudstvo, ktoré si postavilo 
v meste množstvo svätýň na uctievanie svojich božstiev, čo bolo 
nebezpečné pre pravú vieru v Jahveho 864.  

7. Sv. Ján Zlatoústy hovorí o vzájomnej rade rovnocenných osôb 
Svätej Trojice, podobne ako tá, ktorá prebiehala pri stvorení človeka865. 
Existujú však aj iné názory a to, že pri zmätení jazykov sa zúčastnili 
anjeli – vojsko nebeské, ktorí boli prideľované jednotlivým národom 
ako anjeli ochrancovia866. Protikladom babylonskej rôznorodosti 
jazykov je práve deň Svätej Päťdesiatnice,867 keď na apoštolov zostúpil 
Svätý Duch a tí, rozprávali rôznymi jazykmi. Zjednotenie ľudí a ná-
rodov v jednej spoločnej viere je veľkou silou Božej lásky. Keď 
Babylonská veža rozdelila ľudí kvôli pýche a nenávisti, teraz sila 
Božia zjednocuje všetky národy v Cirkvi868 . V Talmude a Koráne sa 
zachovala tradícia o tom ako Abrahám, vyznávač monoteizmu, stojí 
pred Nimródom, ktorý sa ho pýta: „Neuznávaš, že som boh?“ „Nie“, 
odvetil Abraham. „Hospodin je Stvoriteľ všetkého.“ „Nie ja som 
stvoriteľ všetkého“ povedal Nimród. „Avšak Boh dáva život i smrť.“ 
„Aj ja, koho chcem, nechám žiť a koho chcem, toho zabijem“. Vtedy 
mu Abrahám riekol: „Hospodin dáva vychádzať slnku na východe 
a ty mu daj vyjsť na západe...“ A vtedy v zlosti prikázal Nimród, aby 
uvrhli Abraháma do ohnivej pece, kde ho pred smrťou zachránil anjel 
Hospodinov... 

Nimród ako kráľ dozeral na stavbu Babylonskej veže a podľa jeho 
plánov ľudstvo malo najprv stratiť vieru v Boha, pretože iba Boh 
ukazuje človeku skutočné povolanie. Stavitelia veže sa rozhodli všet-
ky svoje duchovné i fyzické sily zasvätiť stavbe. Chceli si urobiť slávu, 
aby na nich - staviteľov nezabudli ani ich pokolenia. Podľa tradície 
doba potrebná na vytiahnutie košov naplnených tehlami na vrchol 

                                                 
864 LACH, S.: Cit. dielo, s. 312-315.  
865 1Mjž 1, 26. 
866 Dan 10, 20-21. 
867 Sk 2, 4. 
868 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 123.  
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veže bola až jeden rok. Ak sa z nepozornosti stalo, že koš s tehlami 
spadol z výšky a rozbil sa, stavitelia takéhoto robotníka okamžite 
trestali smrťou a všetci plakali nad tým, že práca nenapreduje. Ak sa 
z veže zrútil robotník a zabil sa, nikto si to zvlášť nevšímal. Baby-
lonská veža bola predobrazom súčasného technokratizmu a jeho vzťa-
hu k človeku. Bola symbolom antihumánnosti, nezmyselnosti a mŕtvej 
mechanickosti. Veža, ktorá mala dosiahnuť nebesá, znamená, že ľudia 
chceli tvorbu vlastných rúk, vlastné myšlienky a idei vyzdvihnúť 
nado všetko. Chceli sa dostať do neba a nahradiť Boha.869  

Meno Babylon, hebrejsky „babel“ v akkadskom870 jazyku sa vy-
slovovalo ako „Bab Ilani“ a označovalo „bránu bohov“. Jozef Flavius 
slovo Babylon odvodzuje od hebrejského slovesa „balal“, čo označuje 
„zmiešavať“ Novodobejší orientalisti rozdeľujú vyššie spomenuté po-
menovanie mesta na dve časti a to Bab-Bel t. j. „dvor, alebo brána 
Bela“ – starobabylonské božstvo. Tento posledný názov, treba pouká-
zať, vznikol už v neskoršom období, keď sa v Babylone udomácnila 
úcta k božstvu Bela, čím sa pôvodne vytratila spomienka na zmätenie 
jazykov. Zachovalo sa však viacero starobylých príbehov napr. Abi-
dena, ktorý uvádza Euzébios v svojej knihe „Príprava k Evanjeliu“, 
kde okrem iného sa dozvedáme toto: „Skoro po potope sa objavili na 
zemi ľudia, ktorí boli pyšný na svoju silu a svoj rast, nenavideli 
bohov, rozhodli sa postaviť vysokánsku vežu na mieste, kde je teraz 
Babylon a vďaka nej sa chceli dostať na nebo. Bohovia však zoslali 
silné vetry a prekazili tento zámer a zničili vežu. Tieto rozvaliny sa 
nazývaju Bábelom, pretože všetci ľudia do toho času rozprávali 
jedným jazykom a potom ľudia začali rozprávať rôznymi jazykmi“. 
Podľa svedectiev Herodota a Plínia sa táto významná veža viackrát 
rekonštruovala a prestavala. V najväčšom rozkvete svojej doby, ako 
hlavný chrám babylonských božstiev bol zasvätený siedmym 
planétam božstiev, pričom každému božstvu bolo zasvätené jedno 
poschodie a zároveň každé poschodie bolo vymaľované odlišnou 
farbou 871 . V Danteho „Božskej komédii“ je opis ako v pekle trpia 

                                                 
869 Čosi podobné sme mali možnosť zažiť v totalitnom režime, keď kozmické lety, 

používali ateisti v polemike s veriacimi ako dôkaz „neexistencie Boha, duchovných 
síl a nebies“, alebo „vieru vo vedu“ nahradiť vieru v Boha.  

870 Asýrsko-babylonskom. 
871 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 82.  
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giganti, ktorí vyslovujú „nezrozumiteľné slová, zmiešanou rečou“ a to 
sú tí, ktorí sa zúčastnili na stavbe Babylonskej veže. Medzi trpiacimi 
sa nachádzal aj kráľ Nimród... 

 

Sedem rodokmeňov. - 10 Toto je Semovo potomstvo: Dva roky po 

potope, keď mal Sem sto rokov, narodil sa mu Arfaxad. 11 Po 

Arfaxadovom narodení žil Sem päťsto rokov a narodili sa mu synovia 

a dcéry. 12 Keď mal Arfaxad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Sale. 

13 Po Saleho narodení žil Arfaxad ešte štyristotri rokov a narodili sa 

mu synovia a dcéry. 14 Keď mal Sale tridsať rokov, narodil sa mu 

Heber. 15 Po Heberovom narodení žil Sale ešte štyristotri rokov 

a narodili sa mu synovia a dcéry. 16 Keď mal Heber tridsaťštyri 

rokov, narodil sa mu Faleg. 17 Po Falegovom narodení žil Heber ešte 

štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 18 Keď mal 

Faleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu. 19 Po Reuovom narodení žil 

Faleg ešte dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 

20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Sarug. 21 Po 

Sarugovom narodení žil Reu ešte dvestosedem rokov a narodili sa mu 

synovia a dcéry. 22 Keď mal Sarug tridsať rokov, narodil sa mu 

Nachor. 23 Po Nachorovom narodení žil Sarug ešte dvesto rokov 

a narodili sa mu synovia a dcéry. 24 Keď mal Nachor dvadsaťdeväť 

rokov, narodil sa mu Táre. 25 Po Táreho narodení žil Nachor ešte 

stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 26 Keď mal 

Táre sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aran.  

 
Počiatok novej genealógie semitov, ktorý majú bezprostredný 

vzťah k vetve Bohom vyvoleného národa. O rodosloví Séma pojedná-
va celých 17. veršov (od 11. – 27. v. ) pričom prvá polovica mien sa 
opakuje872. Neide o doslovné opakovanie všetkých mien a sú vynecha-
né mená najmä tie, ktoré nemali priamy vzťah s líniou Tareho873 
a Abraháma. Tak sme sa dostali až k Abrahámovmu rodokmeňu. 
Keďže táto významná osobnosť Starého Zákona si vyžaduje zvláštnu 
pozornosť na tomto mieste ukončíme rozjímanie nad 11. kapitolou 1 
Mojžišovej knihy. 

                                                 
872 Pozri 1Mjž 10, 22-25. 
873 Niektoré preklady Sv. Písma užívajú meno Abramovho (Abrahámovho) otca Terach.  



 172

Abrahámovo príbuzenstvo. - 27 Toto je Táreho potomstvo: Táremu sa 

narodil Abram, Nachor a Aran a Aranovi sa narodil Lot. 28 Aran 

však zomrel ešte za života svojho otca Táreho vo svojej rodnej 

krajine, v Chaldejskom Ure. 29 Abram a Nachor sa oženili. Abramova 

žena sa volala Sarai a Nachorova žena mala meno Melcha. Bola 

Aranovou dcérou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy. 30 Sarai 

však bola neplodná; nemala detí. 31 A Táre vzal svojho syna Abrama, 

svojho vnuka, Aranovho syna Lota, aj svoju nevestu, ženu svojho 

syna Abrama, Sarai, vyviedol ich z Chaldejského Uru a išli do 

krajiny Kanaán. Prišli až do Haranu a tam sa osadili. 32 Táreho dní 

bolo dvestopäť rokov, keď Táre zomrel v Harane. 

 
Prosím čitateľov o modlitby, aby ma Boh obdaril silou a viedol 

moje myšlienky pri písaní ďalších takýchto biblických výkladov 
a najmä, aby som viac priblížil k Bohu.  

 
 
 


