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„De aceea cetatea a 
fost numită Babel, 

căci acolo a încurcat 
Domnul limba 

întregului pământ, şi 
de acolo i-a 

împrăştiat Domnul pe 
toată faţa 

pământului.” 

Geneza 11:9 



Descendenţii lui Noe: 

Blestemul lui Canaan. 

Istoria naţiunilor. 

Turnul Babel: 

Răzvrătirea . 

Domnul coboară. 

Împrăştierea. 

Potopul a oferit omenirii o a doua şansă de a-L 
urma şi a-L sluji pe Dumnezeu. 

Cu toate acestea, problemele au început curând 
din nou. Beţia, lipsa de respect faţă de părinţi, 
căutarea gloriei şi puterii... 

Şi, în sfârşit, răzvrătire deschisă împotriva lui 
Dumnezeu. 



„Blestemat să fie Canaan! 
Să fie robul robilor fraţilor lui!” (Geneza 9:25) 

Beţia este o nebunie care ne face să ne pierdem stăpâni-
rea de sine (Prov. 23:31-35). După ce a pierdut controlul 
asupra acţiunilor sale, Noe a rămas gol în cortul său. 

La fel ca Adam, goliciunea lui Noe a 
fost acoperită (de data aceasta de cei 
doi fii ai săi mai mari, Geneza 9:23). 

Ham, poate însoţit de fiul său Canaan, şi-a văzut tatăl şi l-a 
batjocorit, dezonorându-l şi încălcând astfel porunca a 5-a. 
Nemulţumit cu asta, el a ieşit să o vestească (Geneza 9:22). 

Odată cu blestemul Canaanului, toate practicile rele ale urmaşilor 
săi sunt condamnate, iar sămânţa lui Sem este introdusă ca 
răscumpărător al tuturor neamurilor (Geneza 9:25-27; 22:18). 



Geneza 9:25 a fost adesea aplicat greşit oamenilor de culoare 
şi, prin urmare, a fost folosit ca o justificare religioasă a 
sclaviei. Cu toate acestea, această interpretare intolerantă nu 
este valabilă din două motive: 

În primul rând, blestemul nu îl priveşte pe Ham, ci pe fiul său 
Canaan. Acest blestem nu îl priveşte nici pe Cuş, primul născut 
al lui Ham, ceea ce exclude imediat referirea la oameni de 
culoare sau în special la africani. 

Al doilea motiv pentru care Geneza 9:25 nu se aplică oamenilor de 
culoare este că referirea la Canaan este o aluzie la moştenirea 
Ţării Făgăduinţei, cu tot ceea ce simbolizează acest pământ, 
referitor la promisiunea mântuirii pentru lume. 

Jacques B. Doukhan (Studiile şcolii de sabat, comentarii pentru instructori) 



ISTORIA NAŢIUNILOR 
Magog 

Tubal 
Tiras 

Iaván 

Rifat 

Togarma 

Gomer 

Mesec 
Tarsis 

Quitim 
Madai 

IAFET 

Havila 
Fut Mizraim 

Canaan 

Cus Seba CAM 

Lud 

Uz 
Aram 

Asur 

Hul 

Elam 
Mas 

Arfaxad 

Geter 

Joctán SEM 

Distribuţia posibilă 
a descendenţilor 

lui Noe 

Geneza menţionează 70 de 
descendenţi ai lui Noe. Fiecare 
clan s-a stabilit într-un loc diferit, 
dând naştere la 70 de naţiuni din 
care a fost populat pământul. 

Toţi au purtat cu ei povestea 
păcatului şi au promis 
răscumpărarea, pe care au auzit-o 
de la Noe. La rândul său, Noe le 
auzise de la tatăl său Lameh, care 
le auzise direct de la Adam. 

„Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa 
neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au 
ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ 

după potop.” (Geneza 10:32) 

Din nefericire, doar câţiva au rămas 
credincioşi lui Dumnezeu. 



Adunarea de la Babel a fost o rebeliune cu drepturi depline împotriva lui Dumnezeu. 

Dumnezeu 

„apele nu vor mai deveni 
potop” (Gen. 9:15) 

Are un nume etern şi 
glorios (Is. 63:12, 14) 

„Înmulţiţi-vă şi umpleţi 
pământul” (Gen. 9:7) 

Babel 

Turnul îi va elibera de un 
al doilea potop 

„să ne facem un nume” 
(Gen. 11:4) 

Au refuzat să se 
împrăştie pe pământ 

Din acest motiv, Babilonul reprezintă fiecare mişcare care, încurajată de Satan 
şi de filosofia sa, încearcă să ia locul lui Dumnezeu (Is. 14:14; Apoc. 18:2). 



„Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul 
pe care-l zideau fiii oamenilor.” (Geneza 11:5) 

Dumnezeu nu a aşteptat ca omenirea să vină la 
El (ceva, de altfel, imposibil). El a coborât. 

Înainte ca răzvrătirea să devină fermă, 
Dumnezeu a coborât pentru a preveni din nou 
autodistrugerea omenirii (Gen. 7-8). 

În mod similar, „când a venit împlinirea vremii” 
(Gal. 4:4), Dumnezeu a coborât, făcându-se om 
în persoana lui Isus, pentru a ne izbăvi de 
distrugere şi a ne da viaţa veşnică. 

Prin noi înşine, nu putem ajunge la Dumnezeu 
în niciun fel. Prin urmare, El coboară la noi. Aşa 
funcţionează harul divin. 



„De aceea, cetatea a fost numită Babel. Adică: Încurcătură, căci acolo a încurcat 
Domnul limba întregului pământ şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa 

pământului” (Geneza 11:9) 

Ceea ce la început ar fi trebuit să fie o uşă pentru a ajunge la 
tronul lui Dumnezeu (pentru a-l uzurpa), a devenit un loc de 

confuzie [„Babel”, înseamnă „uşa lui Dumnezeu” în akkadiană şi 
este asemănător verbului ebraic „a deruta”]. 

Ieşind din chivot, li s-a ordonat să se împrăştie pe suprafaţa 
pământului (Geneza 9:1), dar au refuzat să asculte. Acum, au fost 

nevoiţi să respecte ordinul iniţial. 
Aceasta a fost o lovitură grea împotriva aroganţei şi mândriei lor. Cu 
toate acestea, ei nu şi-au învăţat lecţia. În cea mai mare parte, omenirea 
a ajuns să-L tăgăduiască pe Dumnezeu, să se închine idolilor şi să devină 
din ce în ce mai depravată. 

Dar o rămăşiţă a continuat să se închine lui Dumnezeu (Geneza 11:27). 
La fel, Dumnezeu are astăzi o rămăşiţă care rămâne credincioasă. 



„În îndurarea Lui faţă de omenire, El a nimicit planul 
ziditorilor turnului şi a prăbuşit monumentul cutezanţei lor. 
În mila Sa le-a încurcat limbile, punând astfel o stavilă 
pornirii lor spre răscoală. Dumnezeu suportă îndelung 
stricăciunea oamenilor, dându-le din plin prilej pentru 
pocăinţă; dar El reţine toate uneltirile lor de a se împotrivi 
autorităţii Legii Sale drepte şi sfinte. Din timp în timp, mâna 
nevăzută ce ţine sceptrul guvernării este întinsă pentru a 
pune frâu nelegiuirii. Sunt date dovezi de netăgăduit că 
Creatorul Universului, Cel nemărginit în înţelepciune, iubire 
şi adevăr, este Cârmuitorul Suprem al cerului şi al 
pământului şi că nimeni nu poate să sfideze puterea Sa fără 
să fie pedepsit pentru aceasta.” 

E. G. W. (Patriarhi şi profeţi, pag. 123) 


