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Prefață

„Turnul Babel - Carte de colorat  
cu versete biblice de memorat”

Această carte are menirea de a aduce aproape de noi 
întâmplări biblice ce au avut loc după potopul lui Noe 
și a transmite copiilor lecții despre ce se poate întâmpla 
atunci când oamenii uită de Dumnezeu.

Limbajul textelor biblice este plăcut și simplu,  
pe înțelesul celor mici, iar istoria construirii  
acestui turn este atrăgătoare și pasionantă.

Imaginile care sunt asociate textelor biblice oferă  
posibilitatea de a dezvolta imaginația creatoare,  
de a cultiva gustul pentru frumos. Când vor adăuga 
culoare care aduce la realitate personajele și  
întâmplările biblice, vor învăța lecțiile despre simplitate, 
bunătate, smerenia și modestia ce caracterizează pe copiii 
lui Dumnezeu, în contrast cu măgulirea și înălțarea  
de sine, precum și rezultatele firești ale acestora,  
lecții ce-i vor determina să facă alegeri corecte  
în anii ce vor urma. 
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Tot pământul avea o singură limbă...
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. . . și aceleași cuvinte.
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Pornind ei înspre răsărit...
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au dat peste o câmpie ...
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 în ţara Şinear...
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și de acolo i-a împrăștiat Domnul  
pe toată fața pământului.
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Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.

Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie  
în ţara Şinear; şi au descălecat acolo.

Şi au zis unul către altul: „Haidem! să facem cărămizi 
şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, 
iar smoala le-a ţinut loc de var. 

Şi au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn  
al cărui vârf să atingă cerul; şi să ne facem un nume,  
ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului.” 

Domnul S-a pogorât să vadă cetatea şi turnul,  
pe care-l zideau fiii oamenilor. 

Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor 
şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; 
acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând. 

Haidem! să Ne pogorâm şi să le încurcăm acolo limba, 
ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora.” 

Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului; 
aşa că au încetat să zidească cetatea. 

De aceea cetatea a fost numită Babel (adică: împărţire), 
căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ, 
şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.
  
     (Geneza 11: 1-9)
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