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Fortăreața Babel – modelul lui Nimrod, un 
mesia al oamenilor (Geneza 11) 

 sau 

Ascultarea lui Avraam și venirea lui Mesia 
divin, după modelul lui Dumnezeu  

(Geneza 12)? 

 

Noe și fiii săi, Ham, Sem și Iafet, și 
urmașii lor: repopularea pământului 
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După ce s-au oprit pe Ararat, din cauza unei vremi 
reci, după potop, oamenii au început să migreze 
incet spre zonele mai calde de câmpie, pe valea 
Eufratului și Tigrului, spre câmpia Șinear, și chiar 
mai jos de ea, spre gurile Eufratului și Tigrului, unde 
au înființat cetatea și turnul Babel (Babilon)...  

De la Ararat la Babel... 

 

De la Ararat la Babel... 
 

 S-au stabilit aici și nu au mai vrut să se risipească. 
Aici erau aproape de zona aproximativă a fostului 
Eden care dispăruse la potop... 

De aici, Dumnezeu le-a încurcat limbile și au migrat 
în toate direcțiile pământului (Geneza 11). Asta s-a 
întâmplat cam 200 de ani după potop, odată cu 
separarea continentelor. 

Apoi, Dumnezeu a început planul său și l-a chemat 
pe Avraam în Canaan, din Haran, unde ajunsese 
împreună cu tatăl său, Terah, care a părăsit cetatea 
Ur. 

De la Ararat la Babel... 
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Zona fostului Eden 

 

Zona fostului Eden 

 

Babel 

 Probabil construit pe vremea lui Peleg (Împărțire) – 
strănepot al lui Noe, aproximativ la aprox. 200 de ani 
de la potop, … Atunci s-a „împărțit pământul” 
(10:25)... Este posibil ca „împărțirea” să se refere la 
despărțirea continentelor, dar și la emigrarea 
oamenilor spre diverse ținuturi, după încurcarea 
limbilor la Babel... 

 

 Babel – Poarta Zeilor, sau Poarta cerului, în 
babiloniană 

 Balel – Încurcarea limbilor, în evreiește (o ironie a lui 
Moise) 
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Poarta cerului sau Poarta zeilor, 
în Ur 

 
Scara îngerilor și 
poarta cerului era 

un vis al 
antichității: 

Iacob și visul lui 
despre scara 

îngerilor 

 

Iacob și visul lui despre scara îngerilor 

 

Hristos este scara îngerilor, care îi leagă 
pe oameni de Dumnezeu, în cer 
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Piatră cu inscripție 

cuneiformă, din 

timpul lui 

Nebucadnezar, 600 

BC, la Babilon, redă 

modelul de turn 

ziggurat, cu templu 

 

  De fapt, Nimrod a construit un oras si un 
turn, iar turnul Babel nu a fost ridicat, ci a 
fost abandonat. In continuare însă, modelul 
Babel a rămas în istorie, la o scară mai mică: 
orașe construite lângă un râu, cu piață 
centrală mare, unde sunt parcuri și o piață 
mare, unde se află sediul puterii regale sau 
administrative și un turn uriaș, cu templu. 
Modelul s-a repetat în câteva orașe antice și 
poate fi găsit chiar și azi, în multe capitale. 

Modeul Babel:  
cetate fortăreață (cu zid) + turn 
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De fapt, Nimrod, strănepot de al lui Noe, 
reținea un al model, modelul construcțiilor 
dinainte de potop, care erau inspirate de 
modelul Edenului: o grădină, un râu, pomul 
cunoștinței binelui și răului și pomul vieții – 
la mijloc, îngerii păzitori cu sabie de foc – la 
porți (sau ziduri, mai târziu, după alungarea 
din Eden). 

Modeul Babel:  
cetate fortăreață (cu zid) + turn 

 
A fost construit cam după 200 de ani după 

potop, iar oamenii care trăiau pe pământ este 
posibil să fi fost în jur de câteva mii. Și fii lui 
Sem au participat la construcție, de unde 
rezultă că influența și puterea lui Nimrod era 
foarte mare. Se poate presupune că unii s-au 
opus. Legendele evreiești spun că Terah, 
Avraam și Lot și alții s-au opus (aprox. 12 
persoane) și au fost arestați... Totuși, Avraam 
era posibil să nu fi fost născut încă, pe 
atunci... 

 

Modeul Babel:  
cetate fortăreață (cu zid) + turn 

  

Alte legende evreiești spun că Terah și ai lui 
s-au opus, și din cauza aceasta i s-a permis să 
folosească, după Babel, limba veche. Deci, 
conform acestei legende, evreii ar vorbi 
limba veche noahică, a lumii dinainte de 
potop... 

Modeul Babel:  
cetate fortăreață (cu zid) + turn 

 

Modeul Babel:  
cetate fortăreață (cu zid) + turn 
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Cât de mare era și cum arăta turnul 
Babel?  

 

  

Cat de mare a fost turnul Babel? Trebuia 
să fie foarte înalt, dar nu a fost terminat… 



11-Feb-19 

8 

 

O comparatie intre piramida din UR 
si alte constructii 

Turnul cu templu din Ur: este ca o piramida 

 

 

De ce se aseamănă piramidele din lume 
(Egipt, India, Mexic: Maya și Inca)? 

 

De ce se aseamana piramidele din 
lume? 
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De ce se aseamana piramidele din 
lume? 

 

De ce se aseamana piramidele din 
lume (piramide mayașe, Mexic)? 

 

 

Babel 

Ierusalimul ceresc 

O nouă (sau veche) poveste despre 
două orașe ... 

 

Dimensiunile Ierusalimului ceresc: 
 și Dumnezeu construiește orașe 

uriașe... 
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Cum ar arăta Noul Ierusalim în sau peste 
Europa (deasupra Europei)… 

 

Dimensiunile Ierusalimului ceresc in 
Apocalipsa 21 
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Babel și Ierusalim  

 

Babel și Ierusalim  

 

Noul Ierusalim: un cub uriaș?  

 

Babel și Noul Ierusalim  
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Noul Ierusalim: o piramidă uriașă? 

 

12 temelii și 12 porți 

 

Noul Ierusalim  
Ierusalimul ceresc: 

 

Are 12 temelii de nestemate, pentru 12 apostoli... 

Are 3x4=12 porti, pentru cele 12 seminții din Israel. 

Are lumină permanentă, Dumnezeu este prezent  

Nu are templu sau catedrală sau centru al puterii 
administrative, pentru că Dumnezeu este prezent 

Are un Râu al vieții, și copacul (copacii) vieții cu 12 
roade (pe an, sau în același timp), spații verzi imense 

Are străzi de aur... 

 

 

Drumul lui Terah și Avraam, din Ur 
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Drumul lui Terah și Avraam, din Ur 

 Terah a plecat cu fiii săi din Ur, cetate mare, de tip 
babilonic, în Haran, o țară mică, numită ca și fiul său 
care a murit. Cu el i-a luat pe Avraam și Nahor și 
copiii lui Haran. 

 Familia lui Terah stătuse destul de mult în zona 
Babel, aproape 170 de ani. Acum s-a gandit să plece, 
așa cum spusese Dumnezeu, să meară pe întregul 
pământ. Terah nu a avut o chemare specială, dar 
Avraam va avea. Domnul în va chema (Gen. 12) să 
plece din Haran și să meargă în Canaan. 

 

Drumul lui Avraam din Haran până în 
Canaan și apoi în Egipt, în Geneza 12. 

 

Drumul lui Avraam până în Canaan 

 La origini, Avraam a părăsit Ur împreună cu tatăl 
său și frații săi. Dumnezeu însă îl va chema să 
meargă mai departe, iar Avraam ascultă. 

 

 Planul lui Dumnezeu este ca să binecuvinteze toate 
familiile pământului, toți oamenii, și să îl aducă pe 
Mesia din urmașii lui Avraam. Acesta este un plan 
global, internațional, mult mai bun decât cetatea 
Babel a lui Nimrod. 

 
Geneza 10:8. Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care 

a început să fie puternic pe pământ. 9. El a fost un viteaz 

vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: "Ca Nimrod, 

viteaz vânător înaintea Domnului.„ 10. El a domnit la 

început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. 
11. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, 

Rehobot-Ir, Calah 12. şi Resen între Ninive şi Calah; 

aceasta este cetatea cea mare. – 

 

Toate orașele lui Nimrod au același model... Babel. 
Babilon și Ninive au rămas în istorie ca model de 
oraș - imperiu foarte bogat, puternic și violent. 

Orașele construite de Nimrod – 
„viteazul vânător înaintea zeilor” 
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 Nimrod, 
„viteaz 
vânător 

înaintea lui 
Dumnezeu

” 

 

Babilon in vremea lui Nebucadnetar, 
600 iH 

 

Modeul Babel:  
cetate fortăreață (cu zid) + turn 

 

Babilonul, la fel ca Ninive, avea 
grădini suspendate... 
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Poarta zeiței Ishtar în Babilon: Babilonul 
putea fi numit„cetatea albastră”... 

 

Poarta albastră a zeiței Ishtar în 
Babilon 

 

Ninive, un oraș început tot de Nimrod 

 

Ninive, un oraș început de Nimrod 
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Ruinele Ninivei, lângă Mosul 

 

Poarta Misqhi din Ninive 

 

Ur, din Sumer, tot după modelul lui 
Nimrod 

 

Ur, reconstituire 
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Tăbliță și scriere din Ur, Sumer 

 

Ur, ruine (în Irak) 

 

Ur, ruine (în Irak) 

 

Ur, ruine (în Irak) 
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Ur, ruine (în Irak) 

 

Haran, astăzi 

 

Terah a lăsat Ur, o cetate mare, ca să plece 
într-o țară mică, conform poruncii lui 

Dumnezeu 
 

Canaan în timpul lui Avraam 
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Canaan în timpul lui Avraam 
(cetatea Sodoma) 

 

  
Nu urmări 

construcțiile uriașe 

 

 

Nu ceda presiunilor 
societății 

 

Nu vitejia și duritatea 
sunt importante, ci 
blândețea și fermitatea 

Ce model urmărești: al lui Nimrod 
sau modelul lui Avraam? 

Urmărește planul lui  

Dumnezeu, creșterea  

Bisericii 

 

Investește în familie și  

în ascultarea de Domnul 

 

Crește în maturitate și 

în încrederea în Domnul 

 


