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Minunea de la Turnul Babel
Genesa 11: 1-9 (Proverbe 11:2)
Scopul lec/iei: Sa ne ajute sa intelegem ca Dumnezeu este
suveran ~i are ultimul cuvant in toate lucrurile.
Versetul de aur:,, Cand vine mandria, vine# ru#nea; dar
in/elepciunea este cu cei smeri/i. "
(Proverbe 11:2)
Texte suplimentare de citit: Genesa 1:28; Genesa 7:1,7,9;
Proverbe 21:30; Proverbe 5:21; Zaharia 14:9; Psalmul 12:3-4; Isaia
63: 10; FapteleApostolilor 2:4

in toate minunile pe care le prezinta Biblia se vede

suveranitatea, puterea, intelepciunea lui Dumnezeu, dar ~i bunatatea
Lui. El ar fi avut putere sa-1 distruga pe omul razvratit ~i neascultator,
dar in ciuda falimentelor lui repetate, Dumnezeu il rabda ~i ii ofera
~ansa unui inceput nou.
Spiritul de care au fost animati oamenii, atunci cand ~i-au
propus zidirea Turnului Babel, este spiritul lumii necredincioase ~i
impotrivitoare lui Dumnezeu, de azi ~i din toate timpurile.
Omul, afectat de pa.cat, avand acum o natura pacatoasa ~i
simtind golul imens din inima sa, incearca sa recupereze ce a pierdut,
pe o cale ce duce tocmai intr-o directie opusa scopului propus. Omul
nu vrea sa recunoasca pierderea suferita, nici setea lui dupa starea
aceea edenica de parta~ie cu Dumnezeu, neafectata de nimic, ci se
poarta semet, ca ~i cum ar fi rege, de~i este eel mai nenorocit dintre
robi, robul pacatului, sclavul placerilor, care moare cautand, fara sa
ajunga sa cunoasca multumirea.
Pentru ca singur i-a fost greu omului sa infnmte starea teribila
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in care a ajuns, oamenii ~i-au unit eforturile pentru a-~i fortifica viata.
Au zidit turnuri, cetati, ora~e, cu scopul de a-~i face un nume, de-a
sea.pa de framantarea sufleteasca ce ii chinuia atunci cand au fost
singuri. De fapt, multimea, zgomotul, graba iti distrag atentia de lace
este mai important. Dar asta nu inseamna ca problema a fost
rezolvata; ea doar a fost inabu~ita pentru scurt timp. Omul trebuie sa~i abandoneze ,,turnul lui", fiindu-i imposibil sa mearga mai departe.
Lumea este plina de tumuri neispravite, de ziduri in ruina, de
lucruri incepute, dar neterminate. Orice incercare de implinire fara
Dumnezeu este sortita e~ecului. Orice constructie fara Dumnezeu este
inutila ~i chiar daunatoare.
Toate aceste incercari seamana cu ce a spus Domnul Isus
despre omul care ~i-a zidit casa pe nisip ~i cares-a prabu~it.
I. TURNUL BABEL ESTE SIMBOLUL MAND RIEi OMENE$TI

Mandria este daunatoare in orice domeniu, dar in cele
duhovnice~ti, este catastrofala. Cum este posibil ca omul facut din
tarana sa se mandreasca faµi de Creatorul sau?
1. Lipsitti de infelepciune

,,Un turn care sa atinga cerul?"
Semetie mai mare ca aceasta nici nu se poate imagina. Dar de
ce vor ei sa ajunga lacer cu turnul lor? Sa-L detroneze pe Dumnezeu,
sa-1 spuna ca fac ce vor, fara sa tina cont de voia Lui? Sa se a~eze in
loculLui?
Dar cand vine mandria, vine ~i ru~inea, caci ea merge
intotdeauna inaintea caderii. Unde exista mandrie, este foarte clar ca
intelepciunea nu se gase~te acolo.
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tinem cont de voia Lui, in orice planificam.

2. Lipsita de putere

Cu caramida ~i cu smoala, pana unde se poate ajunge? Dar cat
de tare poate
smoala caramida? Au avut putere sa inceapa, darn-au
avut putere sa 1spraveasca.
Cat de departe se poate ajunge cu revolta impotriva lui
Dumnezeu? Cat de tare poate uni pacatul pe oameni? Dar cand i-a unit
el pentru ceva bun? Pacatul, cand ii une~te pe oameni, ii une~te pentru
scurta duratii, ~i intotdeauna pentru ceva rau.
3.

Lipsitii de resurse materiale ~; spirituale

Mandria este semnul saraciei ~i insuficientei. Ei ar fi continuat
zidirea Turnului Babel, pentru o vreme, dar nus-au mai in tel es, nu mai
primeau ce cereau, ci altceva. N-au mai avut resurse nici materiale, ~i
nici spirituale. Mandria lorn-a mai putut fi alimentata de jos.
A aparut o mare neintelegere intre cei de sus ~i cei de jos. Unde
este mandrie, intotdeauna apar neintelegeri. Neintelegerea aduce
dezbinare, ~i s-au dezbinat atunci ~i nu s-au mai unit pana in ziua de
astazi.
IL TURNUL BABEL ARATA LIM/TA CAPACITATILOR OMENE$Tl

Turnul Babel arata ce este in stare sa realizeze omul.
1. Omulpoate dori multe lucruri

2. Omulpoate planifica

Chiar este bine sa faca un plan pentru tot ce intentioneaza sa
faca. Mai ales, cum spune Domnul Isus,sa-~i faca socoteala
cheltuielilor ca sa vada daca va putea sa ispraveasca tumul pe care
vrea sa-1 zideasca.
Oamenii fac multe planuri, dar majoritatea dintre ele ram.an in
mintea oamenilor, sau pe hartie. Ca sa duci la indeplinire un plan pe
care 1-ai :racut, ar trebui sa spui: ,,Daca va voi Dumnezeu, a~a vom face
...". (Iacov4: 15)
Sa ne amintim mereu ca Dumnezeu are ultimul cuvant in
toate. El esteAlfa ~i Omega, inceputul ~i s~itul tuturor lucrurilor.
3. Omul poate incepe

,,Au inceput sa zideasca ... ". Darn-au terminat niciodata. Iata
ce poate face omul cu propria lui putere. Sa inceapa.
Omul poate incepe orice, nimeni nu-1 poate opri sa inceapa
chiar zidirea unui turn care sa atinga cerul. El poate incepe chiar o
rascoala impotriva lui Dumnezeu. Multe au fost incepute pana acum
~i poate vor mai incepe. Dar niciodata omul nu poate ispravi aceea ce
Dumnezeu nu-i ingaduie.
IIL FINAL UL TUTUROR LUCRURJLOR
ESTE CONTROLAT DE DUMNEZEU

Nu este mare lucru sa dore~ti ceva ~i sa vrei sa faci. in
imaginatia lui, omul poate zidi tumuri inalte, care sa ,,atinga cerul".
Dar asta nu inseamna ca va fi chiar a~a. Una este sa dore~ti, sa voie~ti
~i alta este sa realizezi.
Voia noastra ar trebui aliniata la voia lui Dumnezeu, ca sa
avem succes. Dumnezeu poate incurca in orice moment planurile
noastre, ~i atunci nu se va alege nimic de ele. De aceea ar trebui sa

,,Haidem sa Ne pogoram ~i sale incurcam acolo limba, ca sa
nu-~i mai inteleaga vorba unii altora. ~i Domnul i-a impra~tiat de
acolo pe toata fata pamantului; a~a ca au incetat sa zideasca cetatea."
(Genesa 11 :7,8)
Daca oamenii n-au vrut sa se impra~tie pe toata fata
pamantului de buna voie, a~a cum a fost planul ~i porunca lui
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Dumnezeu, El a intervenit ~i voia Luis-a implinit a~a cum a vrut El.
I. Numai El esteAtotputernic

$i omul are putina putere, dar nu toata puterea, a~a cum o are
Domnul Isus. De aceea, ar fi intelept din partea noastra sa ne
indreptam rugaciunea catre Cel Atotputemic, oridecate ori vrem sa
facemceva.
Sa ne amintim mereu, ca de multe ori noi nu ~tim ce vrem.
Voia noastra este imperfecta, afectata de pa.cat, dar voia Lui este buna,
placuta ~i desavar~ita. Ca o dovada de incredere in intelepciunea Lui,
ar trebui sa spunem dupa fiecare rugaciune: ,,Faca-s~ VOI~ TA!". _
Niciodata nu vom regreta ca am facut v01a LUI, pentru ca
numai voia Lui este desavar~ita.
2. N umaiplanuri/e Luise vor implini

Planul Lui a fost ca oamenii sa se impra~tie pe toata fata
pamantului. Planul oamenilor a fost sa n~ s~ i1!1~ra~tie, ci sa ramana
intr-o singura cetate, sa-~i faca un nume ~1 sa-~1 z1deasca un tum care
sa atinga cerul, ca sa se vada cine sunt ei. $i chiar s-a vazut de ce sunt
in stare.
.
Dumnezeu le-a incurcat Iimba ~i s-au impra~tiat dupa limb1le
lor, pe toata fata pamantului. Astazi exista in lume peste 70?0 de ~imbi
cu dialectele Ior. Oamenii au putut spune: ,,Suntem tan cu hmba
noastra, ... cine arputea sa fie stapan peste noi?_" (Psalmu! 12:4)
Dar Dumnezeu, care a ~reat ~i gra~ul ?mulm, ~1-a ~ratat
puterea Sa ~i Ia Tumul Babel. Incurca~ea 1t:11~1lor ~st~ _o mm~~
divina cu un scop precis: tine popoarele 1mpra~t1ate ~I d1v1zate. N1c1
un popor nu are toata puterea ~i popoarele trebuie sa tina cont unele de
altele.
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3. N umai ce ingiiduie El# cat ingiiduie se in tamp/ii

Atata timp cat a ingaduit Dumnezeu oamenii au zidit, ~i nimic
mai mult. Noi nu-L putem forta pe Dumnezeu sa actioneze cand vrem
noi ~i cum vrem noi. El are orarul Lui ~i lucreaza dupa ~oia Sa.
.
Domnul Isus a respectat cu strictete orarul Im Dumnezeu, ~1
a~a ar trebui sa gandim ~i sa facem ~i noi. Cand vrea El ~i cum vrea El!
Concluzie:
Incurcarea limbilor la Tumul Babel este un mare miracol
divin. Aceasta a fost metoda lui Dumnezeu, in perioada aceea, pentru
implinirea planului Sau.
Reversul Babelului a avut loc la primele Rusalii, cand Duhul
Siant s-a revarsat peste ucenicii Domnului Isus. Toti cei prezenti au
auzit Evanghelia ~i au inteles.
- Diferitele limbi de pe pamant, ii tin pe oameni impr~tiati
- Ce limba credeti ca s-a vorbit inainte de Tumul Babel?
(Limba care se va vorbi in cer.)
- $titi ca Dumnezeu intelege orice limba? Trebuie numai sa-1
vorbim.
-Ati vazut ,,turnuri" neterminate? $titi ce spun ele?
- inainte de-ate apuca sa ,,zide~ti" ceva, tine cont de voia Jui
Dumnezeu.
- $tip unde este localizat Tumul Babel, din punct de vedere
geografic? (in anticul Babilon, actualul Irak, Iran.)
- Ce au facut atunci oamenii, se potrive~te cu ce este scris in
Psalmul 2: 1.
-De ce credeti ca atunci oamenii au vrut sa ajunga Ia cer?
-$titi cum se poate ajunge lacer, acum? (loan 14:6)
-Iube~te voia lui Dumnezeu ~i vei fi fericit!
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Schitl prescurtatl a lecfiei

Minunea de la Turnul Babel
Genesa 11: 1-9 (Proverbe 11:2)

Introducere

I. Turnul Babel este simbolul mandriei omenetti
1. Lipsita de intelepciune
2. Lipsita de putere
3. Lipsita de resurse materiale ~i spirituale

II. Turnul Babel arata limita capacitafilor omenetti
1. Omul poate dori multe lucruri
2. Omul poate planifica
3. Omul poate incepe

m. Turnul Babel arati ci finalul tuturor lucrurilor este
controlat de Dumnezeu
1. Numai El esteAtotputernic
2. Numai planurile Luise vor implini
3. Numai ce ingaduie El ~i cat ingaduie se intampla
Concluzie:
-Reversul Babelului a avut loc la primele Rusalii.
-Nu face nici un plan f'ara sa fi cont de voia lui Dumnezeu.
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