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INTRODUCERE LA EDIȚIA ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Lumină. Profunzime. Adevăr.
Ţineţi acum în mâinile dumneavoastră un volum în care veţi găsi două lucruri foarte 

importante. E vorba mai întâi de însuşi Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia, iar în al doilea rând, 
de un sistem valoros de studiu pentru aprofundarea acestui Cuvânt. Sunt două lucruri dis-
tincte, iar cel mai important dintre ele este Biblia.

Biblia este o carte unică. Nimic nu poate fi adăugat la ea. Nimic nu poate fi scos din ea. 
Orice s-ar spune sau s-ar scrie despre ea, Biblia nu este subordonată nimănui altcuiva decât 
lui Dumnezeu, care a inspirat-o. Oricine doreşte să-L cunoască pe Dumnezeu şi ceea ce-Şi 
doreşte El pentru omenire trebuie să urmeze Biblia. Ea este Cuvântul suprem.

Cuvântul lui Dumnezeu este lumină. De altfel, primul lucru creat de El în lumea 
noastră, prin rostirea unui cuvânt, a fost lumina (Gen. 1:3). Psalmistul spunea: „Cuvân-
tul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea” (Ps. 119:105).  
E adevărat că în Biblie există lumină multă, accesibilă cititorului. Însă orice persoană care 
cercetează cu seriozitate Biblia ştie că de multe ori ceea ce este clar şi simplu este totodată 
şi foarte profund. Lumina cerului senin pare a fi o simplă şi frumoasă boltă. Se ştie totuşi că 
ea este foarte adâncă – la fel ca universul însuşi. Pe măsură ce urmăm lumina mai adânc, fie 
în univers, fie în Biblie, descoperim mereu un adevăr mai profund despre Creatorul tuturor 
lucrurilor. Biblia de studiu Andrews (Andrews Study Bible) ne este utilă în această călătorie. 
Sistemul ei de studiu îl va ajuta pe orice cititor să cunoască Biblia mai bine. Tocmai din acest 
motiv este ea o Biblie de studiu cu o contribuţie unică la înţelegerea luminii, profunzimii şi 
adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu.

Trei calităţi
Biblia de studiu Andrews îşi propune să fie credibilă din punct de vedere academic, corec-

tă din punct de vedere teologic şi utilă din punct de vedere practic. 
Credibilitatea academică se referă la faptul că autorii notelor de studiu şi ai articolelor 

sunt cercetători competenţi ai Bibliei. Ei cunosc subiectele despre care au scris. Provin de 
pe şase continente şi din unsprezece ţări. Au studiat, au predat, au scris şi au publicat în 
multe locuri din lume. Efectul combinat al perspectivei lor internaţionale oferă un plus de 
validitate lucrării lor, deoarece mesajul lui Hristos este destinat lumii întregi. Aceşti cerce-
tători au făcut din cunoaşterea istoriei, a culturii şi a limbilor biblice ocupaţia vieţii lor şi au 
capacitatea de a-şi prezenta cunoştinţele într-o manieră care să răspundă celor mai înalte 
standarde ale cercetării biblice.

Corectitudinea teologică se referă la faptul că instrumentele de studiu trebuie să fie con-
forme cu mesajul de ansamblu al Bibliei. Cele mai ilustre minţi ale omenirii au depus eforturi 
ca să înţeleagă şi să comunice profunzimea adevărului ei. Cărţile care au fost scrise despre 
mesajul ei ar putea umple biblioteci întregi. Cu toate acestea, unele dintre marile învăţături 
ale ei sunt greşit înţelese, omise ori respinse. Uneori mesajul Bibliei a fost amestecat cu idei 
din afara ei. Materialele de studiu din această Biblie au menirea de a ne păstra toată atenţia 
asupra Bibliei, prin respectarea unei practici importante: compararea unui verset cu alt ver-
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set. Autorii şi editorii Bibliei de studiu Andrews au o atitudine deschisă şi onestă faţă de text. 
De asemenea, recunosc cu toţii că sunt de formaţie creştină adventistă de ziua a şaptea. Noi 
credem că aceasta îi ajută să pună în lumină anumite învăţături ale Bibliei, omise sau nere-
cunoscute în alte medii. Tot acest cadru valoros conferă Bibliei de studiu Andrews calitatea de 
document demn de încredere pentru integritatea lui teologică.

Utilitatea practică se referă la uşurinţa cu care ea poate fi utilizată şi înţeleasă. Textul Bi-
bliei este prezentat pe pagină cu caractere clare, uşor de citit, într-un format clasic ce s-a 
dovedit atât de practic de-a lungul timpului. Notele de studiu furnizează comentarii asupra 
aspectelor celor mai necesare pentru înţelegerea imediată a textului şi lasă alte aspecte în 
seama altor comentarii şi resurse biblice. Notele sunt de obicei scurte şi la subiect şi sunt 
scrise într-un stil simplu. În cazuri speciale, ele fac trimitere la pasajele care abordează mari-
le teme ale Bibliei. Astfel de note sunt marcate cu semnul şi conţin referinţe la alte pasaje 
legate de aceeaşi temă sau de o temă înrudită (vezi „Caracteristicile Bibliei de studiu”, p. ix). 
Probabil că aspectul cel mai practic dintre toate este dimensiunea volumului în sine. Cât de 
mare ar trebui să fie o Biblie de studiu? Există unele de dimensiuni mult mai mari. Noi cre-
dem că o Biblie de studiu ar trebui să fie suficient de mare pentru a avea un aport semnifi-
cativ şi sistematic, şi totuşi suficient de mică pentru a fi mânuită cu uşurinţă. Avem bucuria 
de a vă prezenta un text biblic foarte uşor de citit, cu toate uneltele necesare studiului, 
într-un volum care are mai puțin de 2 000 de pagini. Şi prin acest aspect am urmărit să men-
ţinem atenţia cititorului îndreptată către Biblie. Ne-am dorit ca observaţiile şi explicaţiile 
noastre oferite în paralel cu Cuvântul lui Dumnezeu să nu lase vreodată impresia că ele ar fi 
mai importante decât Cuvântul în sine. Urmaţi Biblia! Ea este cel mai practic instrument de 
studiu din câte există!

Semnificaţia titlului
În final, suntem datori să includem câteva consideraţii privitoare la titlul acestei Biblii de 

studiu. În confesiunea editorilor, numele „Andrews” are mai multe semnificaţii: este numele 
unei persoane, numele unei universităţi, numele unei edituri, precum şi denumirea unui 
mod de viaţă. 

Omul John Nevins Andrews (1829-1883) a fost un cercetător autodidact, de mare talent 
în domeniul studiilor biblice, al limbilor biblice, al istoriei bisericeşti şi al limbilor străine. A 
fost un scriitor şi un editor prodigios, un evanghelist şi un administrator al bisericii care, în fi-
nal, şi-a sacrificat viaţa punându-şi aceste talente în slujba activităţii misionare de pionierat, 
în singurătate. Viaţa şi numele său au devenit simbolul idealului înalt de a aşeza cercetarea 
biblică în slujba cauzei lui Hristos, un ideal ce reprezintă valoarea fundamentală a universi-
tăţii care îi poartă numele. Universitatea Andrews este instituţia de referinţă a unui sistem 
mondial de educaţie creştină care, în 2010, includea peste 100 de colegii şi universităţi, 1 
500 de şcoli secundare şi 5 700 de şcoli primare, deservind un număr total de aproape 1,5 
milioane de elevi şi studenţi. Universitatea îşi propune să fie motorul principal şi factorul 
catalizator al formării de conducători, teologi şi educatori calificaţi pentru acest sistem de 
învăţământ uriaş. Printre numeroasele responsabilităţi ale acestei instituţii internaţionale 
respectate, se numără şi o editură universitară. Editura Universităţii Andrews publică valo-
roase lucrări de cercetare, precum Biblia de studiu Andrews, care oferă suport misiunii uni-
versităţii şi comunităţii de credinţă ce o sponsorizează.

Speranţa noastră este să găsiţi în Biblia de studiu Andrews lumină, profunzime şi adevăr. 
Rugăciunea noastră este să fiţi inspiraţi de modul de viaţă Andrews – o viaţă de studiu 
aprofundat al lucrurilor lui Dumnezeu care conduce la o viaţă de slujire pentru Hristos şi la 
aşteptarea cu nerăbdare a revenirii Sale iminente!

Niels-Erik Andreasen, editor executiv
Jon L. Dybdahl, editor general



CARACTERISTICILE BIBLIEI DE STUDIU 

Versiunea Bibliei

Biblia de studiu conţine Cuvântul lui Dumnezeu în versiunea D. Cornilescu, o traducere a 
textului biblic devenită clasică pentru România şi îndrăgită de milioane de cititori ai Scripturii.

Aspectul grafic al cărții
Designul şi aranjarea în pagină a textului acestui volum urmăresc utilizarea, lecturarea şi 

înțelegerea lui cu uşurință. Designul are următoarele caracteristici:
Aranjarea textului pe două coloane: Textul biblic apare în partea superioară a paginii, dispus 

pe două coloane. Lungimea coloanelor variază de la o pagină la alta, în funcție de conținutul 
notelor de studiu, care sunt prezentate în subsolul paginii, tot pe două coloane, şi sunt deli-
mitate clar de textul biblic.

Formatul paragrafului și al versetului: Textul biblic este organizat după o anumită structură 
a paragrafului, stabilită de cercetătorii biblici împreună cu editorii, în scopul tratării unui grup 
de versete împreună, ca o idee coerentă – aceasta constituind unitatea de bază a unui text sau 
a unei idei mai ample. Numărul versetelor este menținut şi apare notat în interiorul paragrafu-
lui. Structura aceasta îl ajută pe cititor să surprindă semnificația pasajului din Scriptură studiat 
şi să recunoască totuşi valoarea tradițională a numerotării versetelor. Numărul versetelor este 
uşor de identificat, deoarece sunt scrise în format exponent, cu caractere bold.

Titlurile secțiunilor și notarea pasajelor paralele: Pentru a ajuta la recunoaşterea întreru-
perilor normale ce intervin în exprimarea ideilor sau a descrierii evenimentului, cercetătorii 
biblici şi editorii au adăugat titluri de secțiune pentru identificarea conținutului pasajului 
respectiv. Imediat sub unele titluri de secțiune, se află trimiteri la pasajele din Scriptură 
cu un conținut similar. Multe dintre trimiterile la pasaje paralele se vor găsi în evangheliile 
după Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Titlurile şi notările sunt preluate din Biblia de studiu Andrews 
şi nu din versiunea Cornilescu.

Culoarea textului: Textul biblic şi cea mai mare parte a conținutului notelor de studiu 
sunt scrise cu negru. Totuşi, pentru facilitare şi din motive estetice, unele elemente de pe 
pagină au fost tipărite în diferite nuanțe de albastru. Printre aceste elemente se numără: ti-
tlurile secțiunilor, numerele capitolelor, unele elemente de grafică şi anumite cuvinte-cheie 
din notele de studiu, despre care oferim detalii mai jos. Niciunul dintre aceste elemente, nici 
elementele de design şi nici conținutul titlurilor, nu fac parte din textul biblic.

Coloana centrală cu trimiteri: Biblia de studiu include un sistem bogat de trimiteri 
(referințe la alte texte biblice) într-o singură coloană centrală. Trimiterile conțin de regulă 
unul sau mai multe versete biblice în care apare acelaşi cuvânt, utilizat în mod similar, sau în 
care este exprimată o idee similară. Sistemul de trimiteri nu este exhaustiv şi a fost preluat 
din versiunea Dumitru Cornilescu clasică. 

Introducerile la cărţile biblice
Fiecare carte a Bibliei este prefaţată de o introducere care oferă informaţii necesare pen-

tru o mai bună înţelegere a mesajului cărţii. Cititorii vor găsi aici detalii despre scriitorul 
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cărţii, despre data şi locul unde a fost scrisă, despre temele principale, despre mesajul şi 
teologia ei şi despre alte aspecte deosebite. Ordinea, structura şi conţinutul materialului 
prezentat în introduceri diferă de la o carte la alta, în funcţie de genul literar căruia îi apar-
ţine cartea respectivă. Fiecare introducere conţine şi o schemă a ideilor principale ale cărţii.

Notele de studiu
În Biblia de studiu, inima secţiunii destinate „studiului” o reprezintă notele de studiu. În 

întreg volumul apar peste 12 000 de astfel de note. Ele sunt precedate de referinţa (scrisă cu 
caractere bold) la versetul sau pasajul de care se ocupă. Scopul lor este explicarea, definirea, 
clarificarea şi punerea în lumină a unui aspect din pasajul respectiv. Uneori nota abordează 
la modul general conţinutul unui pasaj din Scriptură mai amplu, alcătuit din mai multe ver-
sete. În acest caz, ea poate fi urmată de note privitoare la conţinutul fiecărui verset din acel 
pasaj. În situaţiile în care nota preia cuvintele exacte din textul biblic, cuvintele respective 
apar scrise cu caractere bold-italice. În note sunt date de regulă şi echivalentele moderne 
ale greutăţilor şi măsurilor.

Destul de frecvent, în note, trimiterile la alte pasaje din Scriptură sunt indicate în mai 
multe moduri: includerea referinţei între paranteze, fără a adăuga o explicaţie; folosirea 
cuvintelor „vezi”, „compară cu” sau „de exemplu”, cu includerea sau nu între paranteze; sau 
simpla menţionare a altui pasaj în cadrul explicaţiilor. Ocazional, o notă de studiu poate 
face referire directă la conţinutul unei alte note de studiu. Lucrul acesta va fi clar semnalat 
de expresia „vezi nota la”.

O caracteristică unică a Bibliei de studiu este sistemul conectat de referinţe care eviden-
ţiază marile teme ale Bibliei în scopul facilitării căutării tematice. Orice notă de studiu care 
abordează una dintre marile teme biblice este marcată cu semnul . O notă poate aborda 
una sau mai multe teme. Nota conţine unul sau mai multe cuvinte scrise cu majuscule şi 
culoare albastră, ca de exemplu MÂNTUIRE, ce identifică tema abordată. Ea va cuprinde şi 
referinţele-cheie la alte pasaje din Scriptură ce abordează aceeaşi temă. Marile teme ale 
Bibliei identificate astfel în sistemul conectat de referinţe sunt prezentate pe scurt la secţi-
unea „Index tematic” (p. 1809).

Tabelele. Ilustrațiile. Hărțile. 
 Aceste materiale auxiliare de studiu fac corelaţii între informaţii importante în scopul 

facilitării înţelegerii. Biblia de studiu conţine 26 de tabele şi ilustraţii plasate în locurile rele-
vante din textul biblic (vezi lista acestor tabele şi ilustraţii la pagina vi). Unsprezece hărţi cu 
informaţii geografice utile sunt plasate în locuri relevante din text (vezi lista acestor hărţi la 
pagina v). Cincisprezece hărţi color originale contribuie în mod semnificativ la înţelegerea 
timpurilor biblice, a aşezărilor, acetăţilor şi a formelor de relief amintite în Biblie. 

Articolele şi resursele pentru studiu. Indexul tematic. Concordanța biblică.
Două articole cu caracter general tratează despre „Inspiraţia Bibliei” (p. xvi) şi, respec-

tiv „Mesajul Bibliei” (p. xviii). Resursele pentru studiu sunt „Să mergem pe calea Bibliei” (p. 
1803) şi binecunoscutul „Plan de citire a Bibliei” (p. 1814). Marile teme ale Bibliei, indicate 
prin intermediul sistemului conectat de referinţe, sunt prezentate la p. 1809 sub forma unui 
index tematic. Indexul include o scurtă explicaţie despre relevanţa fiecărei teme pentru 
înţelegerea Bibliei, precum şi sugestii de texte de la care se poate porni în studiul unei teme.

Concordanţa compactă de la sfârşitul Bibliei (p. 1816) prezintă o listă alfabetică a cu-
vintelor biblice, referinţele biblice principale unde se găsesc ele şi scurte citate din acele 
referinţe ce exemplifică modul de utilizare a lor în context. Concordanţa conţine şi unele 
nume proprii.
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SIGLE ȘI ABREVIERI
Sigle

BA – Bartolomeu Anania, 2001
BHS  – Biblia Hebraica Stuttgartensia, 1990
BS – 	Biblia	Sinodală	Ortodoxă,	1994
CJB – Complete Jewish Bible, 1998
LXX – Septuaginta
NET –	New	English	Translation,	2004
NIV – New	International	Version,	1984
NJB – New Jerusalem Bible, 1985
NKJV –  New King James Version, 1982
NT – Noul Testament
NTR  – Noua	Traducere	Românească,	2006
RSV  – Revised Standard Version, 1952
RVA  – Reina-Valera Actualizada, 1989
TLN  – Traducerea	Literală	Nouă,	2001
TNK  – Jewish Bible Translation, 1985
TOB		– Traduction	Oecuménique	de	la	Bible,	1988
VT – Vechiul Testament
VUL – Vulgata

Abrevieri

abr. – abreviere
ar. – arab(ă)	
aram. – aramaic(ă)
asir. – asirian(ă)
bab. – babilonian(ă)
cap. – capitol(e)
cca – circa
ebr. – ebraic(ă)
etc. – et cetera
gr. – grecesc,	greacă
iud.-aram. – iudeo-aramaic(ă)
lat. – latinesc,	latinească
p. –	pagină,	pagini
pers. – persan(ă)
pr. – pronunţat(ă)	
ș.u.	– și	următoarele
v. – verset(e)

TRANSLITERĂRI* 
ALE ALFABETELOR EBRAIC ŞI GRECESC

Alfabetul ebraic

Consoane Vocale**
[mut]	ʾ	= א emfatic]	[t	ṭ	= ט p = ּפ ַ  = a ī	=  ִ י
b = ב ּב y = י f = ף פ ָ  =	ā ׂ =	ō
g = ג ּג k = ך כ ּכ [ţs]	ṣ	= ץ צ ֲ  =	ă ֳ  , ָ  =	o,	ŏ
d = ד ּד l = ל emfatic]	[k	q	= ק ֶ  = e ô = ֹו

h = ּה ה m = מ r = ר ֱ  =	ĕ  ֻ  =	u,	ū
[ŭ]	w	= ו n = נ [s]	ś	= ֹש ֵ  =	ē û = ּו

[ş]	š	= ׁש s = ס z = ז [ă/mut]	ǝ	ê ְ  = =  ֶ י ,  ֵ י

[ch]	ḥ	= ח laringeal]	[sunet	ʿ	= ע t = ת ּת ִ  =	i,	ī
final = netransliterat ה

Alfabetul grecesc

Α	α	=	a Ζ	ζ	=	z Λ	λ	=	l Π	π	=	p Φ	φ	=	ph

Β	β	=	b Η	η	=	ē Μ	μ	=	m Ρ	ρ	=	r,	rh Χ	χ	=	ch

Γ	γ	=	g,	n	 Θ	θ	=	th Ν	ν	=	n Σ	σ	ς	=	s Ψ	ψ	=	ps

Δ	δ	=	d Ι	ι	=	i Ξ	ξ	=	x Τ	τ	=	t Ω	ω	=	ō

Ε	ε	=	e Κ	κ	=	k	 Ο	ο	=	o Υ	υ	=	y	[pr.	ü] ‘ = h

*	Indicaţiile	de	pronunţie	sunt	date	între	paranteze	drepte.
**	Vocalele	pot	fi	de	mai	multe	feluri:	(1)	vocale	cu	accent	tonic	(á,	é,	í,	ó,	ú);	(2)	vocale	lungi	(ā,	ē,	ī,	ō,	ū,	
ê,	ô,	û);	(3)	vocale	foarte	scurte	(ă,	ĕ,	ŏ,	ŭ	[de	fapt,	semiconsoană,	nu	vocală]).
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PREFAȚĂ LA EDIȚIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Cu bucurie în suflet, vă invităm în casă! În „Casa Bibliei”. Am deschis porțile şi vă punem 
pe masă Sfânta Scriptură. Aici, Cuvântul lui Dumnezeu este cercetat, crezut şi promovat  
cu toată inima. „Luați, mâncați…”, spune din nou Isus Hristos, Cel care ne-a învățat că 
„omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”  
(Mt. 26:26; 4:4).

Biblia de studiu pe care o țineți în mână este un produs editorial bazat pe Biblia de  
studiu Andrews (Andrews Study Bible), publicată în anul 2010 de editura prestigioasei 
universități Andrews, din Statele Unite ale Americii. Negocierile cu Andrews University Pre-
ss au început la scurt timp după publicarea lucrării în limba engleză, însă complexitatea 
unui astfel de proiect a făcut ca abia patru ani mai târziu titlul să fie disponibil şi în limba 
română. Aşteptarea a meritat!

Veți regăsi aici, în primul rând, Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă originalul se baza 
pe textul versiunii New King James, în limba română am ales versiunea Cornilescu (1924, 
ediție revizuită ortografic [2010, 2014]), o traducere apreciată în țara noastră. Cu această 
ocazie, marcăm şi împlinirea a 90 de ani de la publicarea primei ediții a traducerii lui Dumi-
tru Cornilescu sub egida Societății Biblice Britanice. (Cornilescu avea să devină, jumătate de 
secol mai târziu, preşedintele de onoare al acestei societăți.)

În această Biblie de studiu, fiecare carte din Scriptură, de la Geneza la Apocalipsa, bene-
ficiază de o introducere care contextualizează obiectiv conținutul cărții. Subsolul paginilor 
adună un număr impresionant de note explicative, iar lista materialelor auxiliare este com-
pletată de hărți biblice, tabele, scheme şi ilustrații, articole, trimiteri (referințe biblice), plan 
de citire a Bibliei într-un an şi o concordanță. Instrumentarul de studiu este, aşadar, unul 
bogat, fără a avea însă pretenția de exhaustivitate.

Ştiută de la bun început şi asumată ca atare, cea mai mare provocare pentru echipa  
editorială românească a fost adaptarea notelor explicative la realitățile textuale şi religios- 
culturale din țara noastră. Prin realități textuale înțelegem diferențele dintre cele două tra-
duceri folosite (NKJV pentru original, respectiv Cornilescu pentru ediția în limba română), 
iar prin realități religios-culturale ne referim la un întreg complex de factori care creează un 
mod de a privi lumea (religie, cultură, istorie, tradiții, limbă etc.). Din acest punct de vedere, 
contextul majoritar ortodox românesc în care apare Biblia de studiu diferă semnificativ de 
cel majoritar protestant pentru care a fost produsă Biblia de studiu Andrews. 

Ghidându-ne după aceste două mari repere, în cea mai mare parte notele au fost tra-
duse fără schimbări esențiale. Au fost însă ocazii unde textul biblic prezenta diferențe, ca 
atare, în urma consultării şi cu textul ebraic sau grecesc, au fost adăugate note noi sau au 
fost adaptate cele existente. Deseori, cititorul va găsi referințe la termeni din textul origi-
nal al Bibliei, cu paleta de sensuri posibile (principale, secundare), astfel încât el însuşi va 
retrăi procesul de alegere a unui sens adecvat, sarcina din umbră a traducătorului. De ase-
menea, acolo unde unele note în limba engleză lămureau sistematic un text care în NKJV 
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era neclar, dar care în Biblia românească nu avea nevoie de explicații, respectivele note au 
fost eliminate. Pe de altă parte, anumite concepte şi idei uşor asimilate şi bine cunoscute 
de publicul protestant american în contextul românesc cer explicații suplimentare. De cele 
mai multe ori, acestea au fost date, iar acolo unde ar fi fost necesară o discuție mai amplă 
(interpretarea anumitor profeții, subiecte generatoare de controverse), am optat, uneori, 
pentru eliminarea notelor, lăsând cititorul să aprofundeze subiectul cu ajutorul unor re-
surse biblice specializate. Notele reprezentând intervențiile/contribuțiile echipei editoriale  
româneşti (unele neregăsindu-se în Biblia de studiu Andrews) sunt marcate prin simbolul      .  

Ediția în limba română reprezintă eforturile unei echipe editoriale care nu doar a tra-
dus, ci a tălmăcit (explicat, lămurit, desluşit). Vorbim de bărbați şi femei, oameni de litere şi 
teologi, profesori şi administratori, care au studiat şi au verificat, s-au luptat cu textul şi cu 
semnificațiile acestuia, cu ceea ce era scris (şi cu ceea ce a rămas nespus!), având dorința ca 
rezultatul muncii să fie convingător pentru cititori.  

Deşi în România circulă şi alte Biblii de studiu (Biblia cu explicații, Biblia internațională 
de studiu inductiv, Biblia de studiu pentru o viață deplină etc.), cu materiale realizate în anii 
’90, credem că această Biblie de studiu, mai recentă şi, astfel, mai relevantă pentru publi-
cul românesc contemporan, va însemna un pas înainte în cercetarea Cuvântului. Dinco-
lo de elementul de noutate, pe nişa de Biblii de studiu din România, ea vine ca o primă 
contribuție adventistă la edificarea credinței cititorului român, indiferent de confesiune. 
Prin perspectivă adventistă înțelegem o abordare a Bibliei în care aceasta este lăsată să se 
explice singură, o interpretare istorică a profețiilor, ancorând Biblia în istorie şi în arheolo-
gia biblică, şi numeroase aplicații directe ale textului biblic în viața de zi cu zi. Înțelegem o 
exegeză realistă (lingvistică, textuală şi contextuală), care respectă atât intenția mărturisită 
a autorului inspirat, cât şi armonia cu învățătura întregii Scripturi. Întărim şi pentru ediția în 
limba română aprecierea editorului executiv: Biblia de studiu are credibilitate academică, 
este teologic corectă şi convingătoare în ce priveşte utilitatea practică.  

Rugăciunea noastră sinceră este să fim curați înaintea lui Dumnezeu, nevinovați de a 
fi adăugat sau de a fi scos ceva din Cuvântul Lui. Prin urmare, avem încredere că Isus Hris-
tos, care este Inițiatorul şi Desăvârşitorul credinței noastre, va completa tot ceea ce lipseşte 
acestei lucrări omeneşti. Credem că El, care i-a inspirat pe profeți şi pe apostoli să scrie, va 
da acelaşi Duh şi celui care citeşte cu inima sinceră şi este însetat după cunoaşterea de 
Dumnezeu. 

Ne dorim ca, în urma acestui studiu, a călătoriei pe paginile Scripturii alături de Acela care 
este Cuvântul, să putem da cu toții aceeaşi mărturie sinceră despre Isus Hristos pe care au  
dat-o cei doi ucenici aflați pe drumul dintre Ierusalim şi Emaus: „Nu ne ardea inima în noi când 
ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?” (Lc. 24:32). Iar această deschidere a Scriptu-
rilor să aibă rodul binecuvântat al deschiderii ochilor, al cunoaşterii Mântuitorului. Pentru că 
acolo, în casă, la frângerea pâinii „li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut” (Lc. 24:31).

Editorii, Casa Bibliei,  
Bucureşti, iulie 2014

PREFaŢĂ LA EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ



INSPIRAȚIA BIBLIEI

Urmaşii lui Isus cred că nu există nicio altă carte care să se poată compara cu Biblia. 
Departe de a fi o invenție omenească, cartea aceasta a venit de la Dumnezeu. Oamenii  
care au scris-o „au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt”, explică apostolul Pe-
tru (2 Pet. 1:21). Iar apostolul Pavel afirmă că „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu”  
(2 Tim. 3:16).

Divină şi umană

Aceste versete ne oferă două idei importante despre Biblie. Prima este aceea că ea se 
bazează pe autoritatea divină. Profeții sau scriitorii Bibliei nu au vorbit bazându-se pe pro-
pria autoritate, ci au făcut-o doar în urma intervenției lui Dumnezeu, care le-a dat un mesaj 
şi apoi i-a şi ajutat să scrie acest mesaj. Astfel, Biblia îşi are originea în Dumnezeu, motiv 
pentru care este numită Cuvântul lui Dumnezeu.

Dar Biblia are şi un aspect omenesc. Şi anume, chiar dacă mesajul Bibliei este mesajul lui 
Dumnezeu, el este exprimat în termeni şi concepte omeneşti, iar diferitele cărți ale Bibliei 
reflectă în mod clar personalitățile diverse ale autorilor lor, dar şi contextele istorice, cultu-
rale şi teologice în care aceştia au trăit.

Trebuie să recunoaştem deci că Biblia are atât aspecte divine, cât şi aspecte umane. Pe 
de o parte, o astfel de înțelegere a ei exclude ideea că în paginile Scripturii am găsi doar idei 
omeneşti. Din contră, mesajul a venit de la Dumnezeu Însuşi, chiar dacă este exprimat în 
cuvinte omeneşti şi prin filtrul unor personalități omeneşti. 

Pe de altă parte, înțelegerea relației dintre divin şi uman în inspirația Bibliei ne ajută 
să evităm concepții care sugerează că Biblia ar fi rezultatul unei transcrieri mecanice. Ast-
fel, înțelegem că Dumnezeu nu a dictat Biblia cuvânt cu cuvânt. Dimpotrivă, El le-a oferit 
scriitorilor biblici un mesaj şi apoi le-a dat libertatea de a exprima acel mesaj în modul ales 
de ei, pe tot parcursul procesului călăuzindu-i în scrierea acestuia, astfel încât ceea ce urma 
să fie comunicat să fie în întregime mesajul Său, şi nu ideile scriitorilor omeneşti. Acest 
proces ne ajută să înțelegem de ce avem patru evanghelii, sau cărți despre viața lui Isus. 
Toți cei patru scriitori au scris despre acelaşi Isus, însă fiecare dintre ei a prezentat istoria în 
felul propriu. Ca urmare, prezentările lui Matei, Marcu, Luca şi Ioan reflectă, fiecare în parte, 
nu numai viața, învățătura şi activitatea lui Isus, ci şi personalitatea, interesele şi contextul 
istoric şi teologic al fiecăruia dintre evanghelişti. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu este expri-
mat prin cuvintele oamenilor.

Unitatea Bibliei

Călăuzirea generală a lui Dumnezeu în procesul de alcătuire a Bibliei se vede cel mai 
uşor în unitatea ei tematică. Diferitele cărți au fost scrise pe o perioadă de mai bine de  
1 500 de ani, de autori diferiți, în stiluri literare diferite, fie în proză, fie în poezie. Aceşti autori 
au scris aflându-se într-o mare varietate de situații personale sau istorice. Totuşi, în ciuda 
intervalului lung de timp şi a acestei diversități de situații, Biblia conține acelaşi mesaj de la 
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Geneza până la Apocalipsa. Există o unitate a mesajului Bibliei care dă mărturie cu privire la 
Persoana divină ce a stat în spatele ei de la început până la sfârşit.

De ce avem Biblia

Ar trebui să ne întrebăm de ce ne-a dat Dumnezeu Biblia. Răspunsul este simplu. Dum-
nezeu a dorit să-L cunoaştem pe El. Deşi este adevărat că putem avea o imagine de ansam-
blu a puterii unui Dumnezeu creator doar privind la lumea naturală din jurul nostru (Rom. 
1:20), imaginea aceasta ne face să ne dorim o cunoaştere mai în detaliu şi mai concretă. 
Astfel, pentru a ne face în stare să-L înțelegem aşa cum este El şi pentru a găsi speranță în 
ceea ce uneori ne pare o lume deznădăjduită, Dumnezeu S-a descoperit bărbaților şi feme-
ilor în cuvintele şi imaginile Bibliei. Ba chiar a mers mai departe. EL L-a trimis pe Isus Hristos 
pentru a ne ajuta să-L înțelegem mai bine, întrucât Isus este imaginea exactă a Persoanei lui 
Dumnezeu (Evr. 1:3; In. 14:9). Astfel, Isus Hristos este, într-un sens special „Cuvântul” (In. 1:1). 
Aceasta face ca, în cuvântul scris al Bibliei, să avem o reflecție sau un comentariu referitor 
la Isus, Vechiul Testament arătând înainte spre El, iar Noul Testament prezentându-I efectiv 
viața şi activitatea de slujire. Isus Hristos este centrul Scripturii, de la Geneza la Apocalipsa. 
El este Cuvântul, revelația sau dezvăluirea personală a lui Dumnezeu devenit om. 

Apostolul Pavel prezintă foarte explicit motivele pentru care Dumnezeu a inspirat Sfin-
tele Scripturi. În primul rând, spune el, Scripturile „pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la 
mântuire, prin credinţa în Hristos Isus” (2 Tim. 3:15). Mai departe, „Scriptura este… de folos 
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (v. 16-17). Cu alte 
cuvinte, Biblia ne descoperă calea mântuirii, atât înainte de a o accepta, cât şi după aceea. 
În cuvintele psalmistului, „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină 
pe cărarea mea” (Ps. 119:105).

Ştiind ce este Biblia, ştiind cum a fost scrisă şi de ce a fost scrisă, vom înțelege că este 
un dar neprețuit pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Este un ghid indispensabil pentru întreaga 
omenire în călătoria prin viața aceasta, oferindu-ne o invitație la viața veşnică alături de 
Creatorul nostru.

INsPIRaŢIa BIBlIEI
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O carte uimitoare

Frumusețea Bibliei stă în mesajul ei şi în armonia în care acest mesaj este prezentat. 
Biblia este alcătuită urmând un plan foarte bine structurat. Primele două capitole ale sale 
(Gen. 1 – 2) ne prezintă imaginea unei lumi create perfect de Dumnezeu. Este o lume în 
care nu se găseşte păcat, suferință sau moarte. Dumnezeu a evaluat la final toate lucrurile, 
găsindu-le  „foarte bune” (Gen. 1:31). În această lume desăvârşită, Dumnezeu comunica în 
mod direct cu oamenii. Cel de-al treilea capitol al Bibliei (Gen. 3) explică intrarea păcatului 
în lume, despărțirea omului de Dumnezeu şi moartea. Tragedia aceasta a adus în istoria 
omenirii un nesfârşit val de probleme, pe care le vedem reflectate zilnic în ştirile lumii şi le 
simțim la un nivel mult mai personal în dificultățile vieții noastre.

La capătul celălalt al Bibliei, istoria ne este prezentată într-o desfăşurare inversă. Antepe-
nultimul capitol (al treilea de la sfârşit, Apoc. 20) descrie sfârşitul păcatului. Iar din ultimele 
două capitole ale Bibliei (Apoc. 21 – 22) aflăm despre noua Creație a lui Dumnezeu – un nou 
Pământ unde va domni pacea şi unde suferință nu va mai fi. Acolo „nu va mai fi moarte”, 
nu vor mai fi durere, întristare sau țipete, „pentru că lucrurile dintâi au trecut” (Apoc. 21:4). 
Astfel, Biblia începe şi se încheie cu o lume desăvârşită.

Istoria unui război

De la Gen. 3 la Apoc. 20, Biblia descrie un mare conflict între forțele răzvrătite ale răului şi 
Împărăția lui Dumnezeu. Acest conflict este demonstrat încă de la început, în Gen. 3, acolo 
unde şarpele/Satana i-a ispitit pe oameni să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, iar  
Dumnezeu a promis restaurarea printr-un Mântuitor care avea să-l distrugă pe Satana şi să 
elimine păcatul. Conflictul acesta continuă pe toate paginile Bibliei. Aici aflăm cum Satana a 
urmărit atât distrugerea omenirii, cât şi a mesajului mântuirii trimis de Dumnezeu. De aceea, 
istoria centrală a Bibliei a fost numită „Marele conflict”, sau „Marea luptă”. Biblia se concen-
trează pe imaginea unui Dumnezeu care vine în lumea aceasta în persoana lui Isus Hristos 
pentru a oferi omenirii un mijloc de mântuire. Tot ea ne arată şi modul în care Satana a încer-
cat să-L distrugă pe Hristos şi să-I anihileze misiunea. Conflictul şi-a atins punctul culminant 
atunci când Hristos Însuşi a îngăduit să fie ucis pe cruce. În acel punct şi în acel moment, 
Satana şi-a arătat ura imensă, profunzimea păcatului a fost dezvăluită şi, la prima vedere, a 
părut că duşmanul a câştigat bătălia. Însă clipa victoriei aparente a fost în realitate clipa în-
frângerii sale sigure. Pentru că, la cruce, Dumnezeu S-a exprimat în mod suprem, arătându-Şi  
dragostea pentru o omenire păcătoasă. Acolo Hristos l-a învins pe Satana o dată pentru 
totdeauna (Apoc. 12:9-11). Planul de mântuire al lui Dumnezeu şi-a arătat eficiența. Moartea 
lui Hristos a făcut posibilă o nouă realitate, în care Dumnezeu salvează o lume de oameni 
pierduți, care fuseseră înrobiți în păcat de Satana şi destinați morții veşnice (Rom. 6:23).

Vestea bună a planului lui Dumnezeu

Deşi crucea este punctul culminant al istoriei biblice, Biblia are multe de spus despre 
planul de mântuire conceput de Dumnezeu, plan care s-a desfăşurat şi înainte, şi după cru-
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ce. De la Gen. 4, unde un frate îl omoară pe celălalt, şi până la Apoc. 19, când Hristos vine 
pe norii cerului pentru a pune capăt păcatului, citim despre un Dumnezeu care, în mod 
constant şi cu răbdare, caută să ajute omenirea prin mesajul mântuirii. Biblia ne spune cum 
a făcut lucrul acesta prin intermediul patriarhilor, al profeților, al împăraților, prin viața lui 
Hristos şi prin cea a apostolilor. Însă vestea cea bună a Scripturii este că Dumnezeu – prin 
viața, moartea şi învierea lui Isus Hristos – este deja victorios în acest conflict şi va reface 
toate lucrurile la starea la care Şi-a dorit să fie încă de la începuturi. Aici este miza celei de-a 
doua veniri a lui Isus. Aceasta este Evanghelia, sau „vestea cea bună”, pentru că Evanghelia 
vorbeşte despre ceea ce a făcut Hristos şi ceea ce va face. Apostolul Pavel a definit Evanghe-
lia, în forma ei cea mai simplă, ca fiind moartea şi învierea lui Hristos în favoarea noastră (1 
Cor. 15:1-4). Şi totuşi Biblia ne menține privirea ațintită şi spre finalul istoriei – spre „fericita 
noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” (Tit 
2:13) la a doua Sa venire. El Îşi va salva poporul şi-l va duce în Împărăția Sa veşnică, va pune 
capăt păcatului şi va crea un Pământ nou.

Această veste bună este incomparabilă atunci când o punem în contrast cu „vestea 
proastă” a vieții omeneşti, aşa cum o vedem acum. Peste tot în jurul nostru suntem martori 
ai războaielor, ai violenței, ai bolilor şi ai dezastrelor naturale sau cauzate de mâna omului. 
Repercusiunile lăcomiei, ale egoismului şi ale urii care caracterizează ființa umană sunt in-
dubitabil abuzurile, relațiile disfuncționale, boala şi, cel mai grav, separarea de Dumnezeu 
prin moartea veşnică. Partea îngrozitoare din „vestea proastă” este aceea că păcătoşii (cei 
care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu şi împotriva principiilor Sale) vor primi exact 
ceea ce merită – moartea veşnică (Rom. 6:23). Atunci când oamenii păcătoşi primesc ceea 
ce merită, adică dreptatea, aceasta este, din punctul lor de vedere, o veste foarte proastă. 

Ei bine, aici intră în scenă partea cea mai interesantă a Evangheliei. Da, păcatul înseamnă 
separare de Dumnezeu şi va duce la moartea veşnică. Dar, întrucât Isus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu, a devenit Dumnezeu întrupat, Dumnezeu a putut primi moartea lui Hristos pe cruce 
în dreptul fiecăruia dintre păcătoşi, astfel că nu mai este nevoie să primim ceea ce merităm. 
Hristos a murit în locul nostru. El a purtat în trupul Său pedeapsa pentru păcatele noastre 
şi a anulat pedeapsa păcatului, care ducea la moarte veşnică (vezi 2 Cor. 5:21; Gal. 3:10-13). 
Nu trebuie să suferim moartea veşnică. Dimpotrivă, El a făcut posibil ca oamenii să se poată 
bucura de viața veşnică în cadrul unei relații refăcute cu Dumnezeul lor.

Prețul pentru toate acestea reprezintă o altă dimensiune impresionantă a Evangheliei. 
Totul este fără nicio plată! Dumnezeu oferă fiecărui om mântuirea de păcat şi eliberarea de 
sub pedeapsa cu moartea. Acest dar fără plată reprezintă ceea ce Biblia numeşte har. „Căci 
prin har ați fost mântuiți, prin credință. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumne-
zeu” (Ef. 2:8; compară cu Rom. 3:21-26).

Evanghelia schimbă vieți

Bun, şi cum primim acest dar? Biblia spune că îl primim prin credință, o capacitate pe 
care Dumnezeu a pus-o în noi şi care face posibil ca fiecare dintre noi să creadă pe deplin 
ceea ce Dumnezeu a promis. Atunci când primim harul lui Dumnezeu prin credință, suntem 
considerați neprihăniți (îndreptățiți) în ochii Săi (vezi Rom. 3:24-25; 4:6). Vom fi considerați 
neprihăniți înaintea lui Dumnezeu cât timp vom continua, prin credință, să primim harul 
Său, prin care ni se iartă păcatele şi prin care suntem mântuiți de rezultatul final al păcatului 
– moartea veşnică.

Primind darul lui Dumnezeu, credincioşii sunt eliberați din robia față de Satana, pără-
sind rândurile armatei lui în acest „conflict cosmic”. Acum ei trec de partea lui Hristos. Biblia 
numeşte această trecere, sau schimbare a apartenenței, „convertire” (Mt. 18:3; Fap. 3:19). În 
momentul convertirii, Dumnezeu face din cel credincios „o făptură nouă” (2 Cor. 5:17), care 
va trăi în armonie cu idealurile şi cu principiile împărăției Sale. Întregul proces este numit 
„naştere din nou” în In. 3, şi este derulat prin puterea Duhului Sfânt (In. 3:3,5).



xxMEsajUl BIBlIEI

Când se convertesc, oamenii nu primesc numai o inimă nouă, o minte nouă şi atitudini 
noi, ci au efectiv o nouă orientare în lumea reală a vieții lor cotidiene. Biblia descrie adesea 
această nouă perspectivă asupra lumii prin expresia „umblare cu Dumnezeu”. Dacă până 
atunci ei au fost robii lui Satana, de acum pot merge liberi pe calea lui Hristos. Ei învață 
să trăiască după principiile legii dragostei lui Dumnezeu, care a fost scrisă în inimile lor în 
momentul naşterii din nou (Evr. 8:10; 1 In. 2:3-6). Această nouă umblare înseamnă trăirea 
unei vieți consacrată lui Dumnezeu (o viață sfințită), în care oamenii cresc în dragostea lui 
Dumnezeu – un proces constant prin care caracterul lor devine tot mai asemănător cu al 
Lui (1 In. 4:7). Ei aleg prin puterea Duhului Sfânt să urmeze modelul lui Hristos, iubindu-L 
pe Dumnezeu cu toată inima şi iubindu-şi aproapele ca pe ei înşişi (Mt. 22:37-39). Şi o fac 
ducând mai departe misiunea de a-i ajuta, a-i vindeca, a-i învăța, a-i reabilita şi a-i elibera pe 
cei oprimați de Satana.

Multe alte lucruri au loc începând cu momentul convertirii oamenilor. Ei vor fi, de exem-
plu, adoptați în familia lui Dumnezeu (In. 1:12-13; Rom. 8:15-17), dându-li-se confirmarea 
mântuirii lor (Rom. 8:31-39; 1 In. 5:13). Iar lista poate continua. Veți avea bucuria de a adă-
uga la această listă personală tot mai multe lucruri atunci când veți citi Biblia ca pentru 
dumneavoastră. 

Aşadar, noii creştini au fost născuți din nou şi doresc să meargă pe calea arătată de Dum-
nezeu. Dar în viața de zi cu zi lucrurile nu merg întotdeauna aşa cum şi-ar dori ei. Poate 
într-o zi Îl pierd din vedere pe Isus Hristos, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu şi se întorc 
la căile lor păcătoase, atât în mintea lor, cât şi în modul în care se raportează la ceilalți. 
Unui creştin convertit îi va părea rău pentru astfel de acțiuni şi, probabil, va fi ispitit chiar 
să creadă că a pierdut totul. Însă nu ar trebui să fie aşa. Dumnezeu ne ştie şi slăbiciunile, şi 
problemele, şi a prevăzut un ajutor pentru acele momente în care acțiunile sau atitudinile 
noastre nu se ridică la înălțimea aşteptată de Hristos. „Veniți la Mine”, i-a sfătuit Isus pe pri-
mii Săi urmaşi (Mt. 11:28). „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne 
ierte păcatele şi să ne curățească de orice nelegiuire” (1 In. 1:9). Din fericire, creştinii sunt în 
mâinile unui Dumnezeu cu adevărat îndurător.

Evanghelia şi viitorul

Vestea bună a vieții unui creştin pe Pământ oferă încredere cu privire la vremurile gre-
le pe care le anunță viitorul. Aducându-şi întotdeauna aminte că Hristos deja a câştigat 
conflictul cu răul la cruce, creştinul înțelege, prin intermediul profeției, că Satana va face 
un ultim şi chinuit efort să câştige conflictul cosmic înşelând întreaga lume şi făcând-o să 
calce pe urmele lui spre o ruină inevitabilă. Apocalipsa arată cum Dumnezeu a avut şi va 
avea întotdeauna un popor credincios care-L urmează pe Hristos şi care păzeşte poruncile 
Sale indiferent ce s-ar întâmpla. Chiar înainte de a doua venire a lui Hristos, cei din poporul 
lui Dumnezeu vor rămâne credincioşi, în ciuda unei amăgiri uimitoare la nivel mondial şi 
a unei persecuții nemaiîntâlnite din partea lui Satana, şi vor păzi „poruncile lui Dumnezeu 
şi credința lui Isus” (Apoc. 14:12). Ei, alături de toți aceia pe care Dumnezeu i-a considerat 
urmaşii Săi şi care au trăit şi au murit de-a lungul veacurilor, Îl vor întâlni pe Domnul lor în 
văzduh la cea de-a doua Sa venire pe norii cerului. El Îşi va elibera poporul din lumea aceas-
ta păcătoasă şi va duce la bun sfârşit lucrarea de refacere şi de vindecare a lor. În momentul 
acela le va da nemurirea şi un trup nou, care se vor potrivi cu mintea nouă oferită de acelaşi 
Dumnezeu. El va face o nouă creație, transformând lumea aceasta într-un cămin desăvârşit, 
în care necazurile şi terorile de aici vor fi curând uitate (1 Cor. 15:51-54; Apoc. 21:1-5). Iar 
cei care fac parte din poporul Său vor trăi alături de Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul lor,  
într-o lume desăvârşită, pentru totdeauna. 

Acesta este mesajul Bibliei.



VECHIUL TESTAMENT





Prima carte a lui Moise, intitulată

GENEZA 

Titlul

Titlul ebraic este bǝrēʾšīt „la început”, acesta fiind primul cuvânt al cărții. Traducerea greacă Septu
aginta a folosit cuvântul génesis „naștere, descendență, origini” (cf. 2:4; 5:1), titlu care a fost adoptat 
de traducerea latină Vulgata și a devenit ulterior titlul cărții în cele mai multe traduceri. Geneza repre
zintă o parte dintr-un set mai mare, numit Pentateuh (gr. pentatéuchos = cinci volume [ale lui Moise]), 
pe care iudaismul și creștinismul timpuriu îl considerau o singură carte. Pentateuhul este cunoscut 
în iudaism și sub numele de tôrā „Legea” și formează o unitate structurală al cărei cadru de bază este 
reprezentat de peregrinările poporului lui Dumnezeu și al cărei centru este reprezentat de cartea  
Leviticul.

Autorul și data

Chiar dacă autorul nu este menționat, Geneza a fost strâns legată și asociată cu persoana lui  
Moise, după cum o sugerează o serie de referințe din NT (de exemplu, Fap. 15:1, unde se face referire 
la circumcizie ca fiind „obiceiul lui Moise”; vezi și In. 7:22). De-a lungul istoriei, cei mai mulți interpreți 
evrei sau creștini au considerat că Moise este autorul/redactorul Pentateuhului. Totuși, în ultimele 
două secole și în paralel cu apariția și dezvoltarea raționalismului, această afirmație a fost pusă la în
doială, iar teologii care abordează Biblia folosind critica raționalistă au lansat ipoteza că Pentateuhul 
ar fi rezultatul unei redactări complexe și de lungă durată, având la bază cel puțin patru surse diferite, 
scrise de autori anonimi cândva între secolele al X-lea și al V-lea î.Hr.

Însă, dacă luăm în calcul cronologia biblică și argumentele interne ale Genezei, este mai probabil 
ca această carte (alături de restul Pentateuhului) să fi fost, într-adevăr, scrisă de Moise cândva în seco
lul al XV-lea î.Hr. Din moment ce el nu ar fi putut fi martor ocular la evenimentele descrise în Geneza 
(crearea lumii, căderea în păcat, potopul, patriarhii), este foarte probabil ca, pe lângă călăuzirea și 
viziunile divine, să se fi folosit de istorii și note genealogice, înscrisuri documentare și tradiții orale, cu
noscute de israeliți de la patriarhi. Și alți autori biblici au folosit aproape exclusiv surse documentare 
și orale (vezi cronicile, evangheliile etc.). 

Conținut și teme

Una dintre temele centrale ale Genezei o reprezintă începuturile. Pământul, cerul, lumina, întune
ricul, animalele, omenirea, căsătoria, săptămâna și Sabatul, familia legământului, păcatul și mântuirea 
– toate își au începutul înregistrat pe paginile acestei cărți. Prin plasarea unor note genealogice ici și 
colo în text, cititorului i se reamintește importanța începuturilor (nașterilor) și a continuității. 

Geneza reprezintă însă și temelia pentru înțelegerea restului Bibliei. Teologia (Dumnezeu este 
Creator și Mântuitor), antropologia (omenirea este făcută din țărâna pământului și se va întoarce în 
țărână), sociologia (înțelegerea căsătoriei, a familiei, a comunității lărgite), cosmologia (originile cos
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mosului) și soteriologia (studiul planului de mântuire în lumina Creației și a căderii în păcat) sunt doar 
câteva dintre ideile fundamentale ale Genezei, de care este nevoie pentru a înțelege restul Scripturii.

Un alt subiect teologic important, care leagă Creația de Re-creație, implică tema dezordine- 
ordine. Dacă Gen. 1:2 descrie pământul ca fiind „fără formă și gol”, cuvântul divin aduce ordine  
într-un mod sistematic, dând formă și conținut atât mediului fizic, cât și celui temporal. Sabatul săptă
mânal, instituit în ziua a șaptea, este încununarea unei vieți ordonate și sfințite. Totuși intrarea păcatu
lui în lumea aceasta, după cum este prezentată în narațiunea căderii în păcat din Geneza 3, derulează 
procesul Creației în sens invers și duce la apariția haosului, afectându-i atât pe omul Adam și pe soția 
lui (3:12), cât și restul creației (3:15,17-19). Accentuarea dezordinii este și mai vizibilă la moartea primei 
ființe umane (4:8) și apoi în degradarea omenirii, care determină judecata divină și o distrugere aproa
pe totală prin potop (cap. 6 – 9). Chiar și după potop, dezordinea stăpânește peste toate lucrurile, așa 
cum se poate vedea în judecata divină care duce la transformarea limbii unitare existente atunci în 
limbile vorbite imediat după aceea și la dispersarea oamenilor pe fața pământului (11:1-9).

Geneza este însă și o carte a făgăduințelor. Începând cu Gen. 3:15, Dumnezeu ia inițiativa și promi
te o rezolvare a conflictului dintre sămânța (descendenții) femeii și sămânța șarpelui. În mod similar, o 
promisiune divină de protecție și de binecuvântare este amintită și după potop (8:21 – 9:1). Alegerea 
divină a lui Avraam și a urmașilor lui și făgăduințele pe care aceasta le include (12:1-3,7; 13:15-17; 
15:7-21; 17:4-8; 22:16-18; 26:2-4; 28:13-14) joacă un rol major în dezvoltarea istoriei și fac o legătură 
directă cu cartea Deuteronomul, unde apar mai departe făgăduințe și blesteme pentru întreaga co
munitate (Deut. 28 – 32). Aspecte importante ale făgăduințelor includ descendenții, pământul țării 
sau intenția lui Dumnezeu ca poporul Său să devină un izvor de binecuvântare pentru popoarele  
lumii (Gen. 12:3). Binecuvântările divine din Geneza Îl au în centru numai pe Dumnezeu și, în ciu
da faptului că includ și anumite condiții, ele nu sunt întru totul dependente de acțiunea oamenilor 
implicați.

Conceptul legământului străbate toată Geneza și apare pentru prima oară în istoria potopului 
(6:8; 9:8-17), fiind consolidat după aceea într-o formă concretă în legământul pe care Dumnezeu îl 
încheie cu Avraam (15:18; 17:2-27). Legământul trece de la universal către ceva mult mai specific, chiar 
dacă elementul central al tuturor formulărilor sale este interesul lui Dumnezeu pentru binele omenirii.

La nivel practic, devoțiunea personală, rugăciunea și închinarea joacă un rol important în Geneza. 
Rugăciunile lui Avraam pentru a avea un fiu (15:1-3), pentru soarta Sodomei și a Gomorei (18:16-33) 
sau pentru împăratul Abimelec (20:7,17-18) sunt exemple bune de exprimări ale credinței la nivel per
sonal. Și rugăciunea slujitorului lui Avraam primește răspuns (24:12-14,26-27,42-44), ca și rugăciunea 
lui Isaac pentru soția sa, care nu putea avea copii (25:21). Femeile, de asemenea, se roagă în Geneza, 
cum este cazul Leei, care s-a rugat pentru a avea copii și pentru a primi dragostea soțului ei (29:32,33; 
30:17), sau al Rahelei, care are o rugăciune similară (30:22). La această listă se pot adăuga și alte ru
găciuni. Dumnezeul din Geneza este un Dumnezeu care interacționează cu creația Sa, care ascultă 
rugăciunile și răspunde la momentul hotărât de El. Oamenii răspund prin acte de închinare (8:20 ș.u.; 
12:7-8; 13:4-18; 14:20; 22:9-10; 26:25; 35:1,7; 46:1).

Geneza îi prezintă cititorului caracterul lui Dumnezeu și planul Său de abordare a unei omeniri 
răzvrătite. Dumnezeu este descris ca unul care creează atât prin cuvinte, cât și prin acțiune și care Se 
bucură de multitudinea de forme, de mărimi și de culori regăsite în creație. Interesul și grija Lui față 
de omenire sunt accentuate prin instituirea, în ziua a șaptea, a Sabatului săptămânal, ca monument 
al odihnei Sale după toate activitățile, ca ocazie de netulburată comuniune între Creator și creația Sa.

Geneza mai prezintă un element important pentru imaginea de ansamblu a Scripturii – faptul că 
marea luptă dintre bine și rău, care a dus la o dezbinare în sferele cerești (Apoc. 12:7-9), ajunge în final 
pe planeta noastră. Răspunsul lui Dumnezeu la această criză este decizia Sa de a intra într-un legă
mânt care va implica nu doar anumiți indivizi sau anumite familii, ci este gândit să fie o binecuvântare 
pentru toate neamurile. Întruparea lui Isus și înfrângerea deplină a lui Satana, prefigurate în Gen. 3:15, 
reprezintă răspunsul suprem al lui Dumnezeu la problema păcatului.

Geneza și Apocalipsa cuprind ca într-o paranteză întregul conținut al Scripturii. Planul de mântui
re se derulează de la paradisul pierdut la paradisul regăsit, în fiecare etapă fiind prezentate detalii din 
ce în ce mai specifice, care culminează cu manifestarea dragostei și a dreptății divine prin nașterea, 
viața, moartea, învierea și lucrarea cerească a lui Isus Hristos.



5 Geneza 

Scopul și structura literară

Geneza este caracterizată de o mișcare impresionantă de la aspectele universale spre cele speci
fice. Gen. 1:1 – 11:26 se axează pe istoria antică și descrie originile omenirii (incluzând crearea plane
tei, căderea în păcat, potopul universal și împărțirea popoarelor). Gen. 11:27 – 50:26 urmărește mai 
departe istoria patriarhilor și, în loc să continue cu descrierea imaginii de ansamblu a omenirii, se 
concentrează pe o singură familie, pe suișurile și coborâșurile ei, pe creșterea și dezvoltarea acesteia. 
Textul este din ce în ce mai specific și permite o localizare geografică și istorică din ce în ce mai con
cretă.

Un alt element literar important este termenul tôlǝdôt „nașteri, urmași, genealogie/istorie”, ex
presie sau formulă legată în general de o genealogie. În Gen. 1:1 – 11:26, formula apare de cinci ori 
(2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10) și de încă alte șase ori în restul cărții (11:27; 25:12,19; 36:1 [repetată în 36:9]; 
37:2). În fiecare caz, formula fie introduce sau încheie o genealogie prezentată pe larg, fie introduce o 
narațiune care conține la început o genealogie sumară a cel puțin două generații (6:9; 11:27; 25:19). 
Locul acestor formule în cadrul narațiunii sugerează faptul că ele sunt plasate în mod intenționat ca 
elemente de legătură între istoriile majore ale cărții, aducând în scenă genealogiile, atât de importan
te în societatea antică și strâns asociate cu ideea de origini. 

Geneza ar trebui citită și înțeleasă în contextul mai larg al Pentateuhului. Cartea începuturilor 
așază temelia pentru cărțile următoare, care, la rândul lor, se concentrează, fiecare, pe elementele 
specifice ale poporului ales de Dumnezeu pentru a fi poporul legământului Său. O parte semnifi
cativă a celorlalte patru cărți se concentrează pe ce înseamnă și cum se trăiește o viață sfântă într-o 
comunitate sfântă. Îmbinarea dintre Geneza și Exodul este făcută printr-o serie de elemente textuale 
de legătură. Gen. 50 îl lasă pe cititor în Egipt, unde au loc moartea și îmbălsămarea lui Iosif, în timp ce 
Ex. 1:1 preia firul din Egipt, dar se referă la moartea lui Iosif ca la un eveniment trecut și descrie acum 
circumstanțele complet schimbate în care-și duceau viața fiii lui Iacov în Egipt. Limbajul în care este 
descrisă înmulțirea poporului israelit aduce aminte de facerea lumii (Ex. 1:7; vezi și Gen. 1:22,28), de 
noua creare a lumii în timpul lui Noe (8:17; 9:1,7) și de făgăduințele date patriarhilor (17:6,20; 28:3).

Planul cărții

I.  Istoria antică: se concentrează asupra omenirii ca întreg (1:1 – 11:26)
A. Creația desăvârșită a lui Dumnezeu (1:1 – 2:25)
B. Căderea în păcat a omenirii (3:1-24)
C. Moartea intră în lume (4:1-26)
D. Podul peste prăpastie: genealogia de la Adam la Noe (5:1-32)
E. Potopul și legământul (6:1 – 9:29)
F. Răspândirea națiunilor pe pământ (10:1 – 11:26)

II.  Istoria patriarhilor: se concentrează asupra genealogiei unei singure familii (11:27 – 50:26)
A. Istoria lui Avraam (11:27 – 25:18)
B. Istoria lui Isaac (25:19 – 26:35)
C. Istoria lui Iacov (27:1 – 35:29)
D. Urmașii lui Esau (36:1-43)
E. Iosif și frații lui (37:1 – 50:26)
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desubtul întinderii de apele care sunt 
deasupra întinderii. Şi aşa a fost. 8Dum-
nezeu a numit întinderea cer. Astfel, a 
fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: 
aceasta a fost ziua a doua.

9Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un 
loc apele care sunt dedesubtul ceru-
lui şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost. 
10Dumnezeu a numit uscatul pă mânt, 
iar grămada de ape a numit-o mări. 
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era 
bun. 

11Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pă-
mântul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, 
pomi ro ditori, care să facă rod după so-
iul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor 

Istoria Creaţiei
(Geneza 2:4-9; Iov 38:4-11; Ioan 1:1-5)

1  La început, Dumnezeu a făcut ce-
rurile şi pământul. 2Pământul era 

pustiu şi gol; peste faţa adâncului de 
ape era întuneric, şi Duhul lui Dumne-
zeu Se mişca pe deasupra apelor. 

3Dumnezeu a zis: „Să fie lumi nă!” Şi a 
fost lumină. 4Dumnezeu a văzut că lu-
mina era bună şi Dumnezeu a despărţit 
lumina de întuneric. 5Dumnezeu a nu-
mit lumina zi, iar întunericul l-a numit 
noapte. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost 
o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.

6Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere 
între ape şi ea să despartă apele de 
ape.” 7Şi Dumnezeu a făcut întinderea, 
şi ea a despărţit apele care sunt de-

Geneza 1:1

1:1 Acest verset este temelia teologică a Genezei 
și – prin extensie – a Scripturii. Dumnezeu (în con

trast cu ateismul) a creat singur (în contrast cu polite
ismul) și stăpânește asupra creației (în contrast cu 
panteismul). Cititorilor li se reamintește că materia a 
avut un început (în opoziție cu materialismul) și că re
alitatea ultimă este Dumnezeu (nu omul). la început 
– Expresia introduce istoria CREAŢIEI. Universul are 
un început, pentru că Dumnezeu l-a creat din nimic. 
Istoriile referitoare la Creație existente în culturile an
tice ale Orientului Apropiat consemnează, de obicei, 
că zeii au folosit o materie preexistentă. Textul din 
Gen. 1:1 contrazice acest concept menționând pur și 
simplu că Dumnezeu a creat – din nimic (vezi Evr. 
11:3). Dumnezeu – Dumnezeu este prezentat ca un 
agent care Se află mai presus de creație și în afara ei 
pentru a desfășura actul creației. Ființa lui Dumnezeu 
nu se confundă cu creația. a făcut – Verbul ebraic este 
întotdeauna legat de activitatea creatoare a Divinității 
(Ps. 33:6,9; Amos 4:13), deși nu întotdeauna face refe
rire la o creație din nimic (Is. 65:17). cerurile și pămân-
tul – Această expresie a fost înțeleasă ca făcând referi
re la întregul univers, însă, dat fiind că raportul Creației 
are în centrul atenției sale Pământul, expresia poate 
totuși să desemneze Pământul și cerul (atmosfera) 
care îl înconjoară. Ambele interpretări sunt posibile. 
Pentru întreaga istorie a CREAŢIEI, vezi Gen. 1–2. Pen
tru revelarea lui Dumnezeu în CREAŢIE, vezi Ps. 19:1-6;  
Rom. 1:20. Pentru CREAŢIE ca temelie a închinării, vezi 
Ps. 95:1-6; Apoc. 14:7.

1:2 pustiu și gol – Face referire la o stare neorgani
zată a pământului, înainte de a fi ordonat prin cu

vântul lui Dumnezeu. Ca rezultat al judecății divine, 
pământul devine din nou „pustiu și gol” (Ier. 4:23; Is. 
34:10-11). Duhul lui Dumnezeu – Îl prezintă pe Duhul 
Sfânt ca pe un membru al Dumnezeirii creatoare (Gen. 
6:3; 41:38; Ex. 31:3). Alți termeni descriptivi pentru Du
hul Sfânt în VT includ „Duhul… cel bun” (Neem. 9:20; Ps. 
143:10) și „Duhul Lui cel Sfânt” (Ps. 51:11; Is. 63:10). Pen
tru mai multe despre lucrarea DUHULUI SFÂNT, vezi 
In. 14:16-18 și Fap. 1:8. Pentru Dumnezeire în procesul 
de CREAŢIE, vezi nota la Gen. 1:26.

1:3 Procesul CREAŢIEI este unul progresiv, care 
merge cronologic de la formare la umplere/popula-

re, după cum o arată graficul „Zilele Creației” din pagina 
alăturată. De observat construcția literară similară care 
devine vizibilă și în diferitele formulări folosite în relata
re. Fiecare zi a Creației include un anunț, o poruncă spe
cifică, o separare, un raport, o numire, o evaluare și un 
cadru cronologic. Dumnezeu a zis – Apare de nouă ori 
în cap. 1 (v. 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 29). Pentru mai 
multe despre CREAŢIE prin cuvântul lui Dumnezeu, 
vezi Ps. 33:6,9; Evr. 11:3. Creația are loc prin cooperarea 
dintre Cuvântul divin și Duhul divin. Ioan 1:1-3 atribuie 
activitatea creatoare Cuvântului, Hristos înainte de în
trupare. Pentru rolul lui Hristos în CREAŢIE, vezi Ef. 3:9; 
Col. 1:16; Evr. 1:2. lumină – Dumnezeu Însuși este sursa 
luminii în ziua întâi, înainte de crearea luminătorilor, 
care a avut loc în ziua a patra. Există un paralelism evi
dent între v. 4 și v. 18; Dumnezeu desparte „lumina de 
întuneric”, iar luminătorii au menirea „să despartă lumi
na de întuneric”. Vezi 2 Cor. 4:1-6.
1:4 bună – O evaluare divină a Creației; apare ca un 
rezumat al fiecărei zile, cu excepția celei de-a doua  
(v. 10, 12, 18, 21, 25, 31). Aprecierea „bună”/„bun”/
„bune” arată că actul Creației se derulase conform pla
nului lui Dumnezeu și că rezultatul Creației avea calități 
estetice și forță morală. despărțit – Limitele sunt im
portante atât în ordinea Creației, cât și în ordinea so
cială. Ordinea este opusul haosului. Limitele vor fi de 
asemenea foarte importante în procesul construirii 
sanctuarului, subliniind legătura cu Creația.
1:5 a numit – Numirea este un semn al suveranității 
divine. În Scriptură, numele indică existență, speranțe 
și plan. zi – Zilele Creației sunt alcătuite din „seri” și 
„dimineți”, prin urmare sunt zile naturale, nu ere. În ge
neral, în VT, atunci când substantivul „zi” apare însoțit 
de un numeral, el face referire la o zi normală, de 24 
de ore. Interacțiunea dintre vegetație, lumină și anima
le impune ca aceasta să fie o perioadă scurtă. Porun
ca Sabatului din Ex. 20:11, un memorial al săptămânii 
Creației, specifică o zi literală.
1:6-8 Ziua a doua marchează crearea bolții cerești (ebr. 
rāqíaʿ „tăria, firmamentul”). Acest ecran aparent, numit 
„cer” în v. 8, acoperit de nori sau senin este realizat prin 
dispersia luminii în atmosferă.
1:9-13 În ziua a treia, Dumnezeu separă apa de uscat 
(2 Pet. 3:5).

Capitolul 1
1. In. 1:1,2. Evr. 
1:10. Ps. 8:3; 33:6; 
89:11,12; 102:25; 
136:5; 146:6. Is. 
44:24. Ier. 10:12; 
51:15. Zah. 12:1. 
Fap. 14:15; 17:24. 
Col. 1:16,17. Evr. 
11:3. Apoc. 4:11; 
10:6.

2. Ps. 33:6.  
Is. 40:13,14.

3. Ps. 33:9.  
2 Cor. 4:6.

5. Ps. 74:16; 
104:20.

6. Iov 37:18. Ps. 
136:5. Ier. 10:12; 
51:15.

7. Pr. 8:28.  
Ps. 148:4.

9. Iov 26:10; 38:8. 
Ps. 33:7; 95:5; 

104:9; 136:6. Pr. 8:29. Ier. 5:22. 2 Pet. 3:5.
11. Evr. 6:7. Lc. 6:44.
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cerului.” 21Dumnezeu a făcut peştii 
cei mari şi toate vieţuitoarele care se 
mişcă şi de care mişună apele, după 
soiurile lor; a făcut şi orice pasăre îna-
ripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut 
că erau bune. 22Dumnezeu le-a binecu-
vântat şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă 
şi umpleţi apele mărilor; să se înmul-
ţească şi pă sările pe pământ.” 23Astfel a 
fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: 
aceasta a fost ziua a cincea.

24Dumnezeu a zis: „Să dea pă mân tul 
vieţuitoare după soiul lor; vite, târâ-
toare şi fiare pământeşti după soiul 
lor.” Şi aşa a fost. 25Dumnezeu a făcut 
fiarele pământului după soiul lor, vi-
tele după soiul lor şi toate târâtoarele 
pământului după soiul lor. Dumnezeu 
a văzut că erau bune.

26Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om 
după chipul Nostru, după ase mă narea 
Noastră; el să stă pâ nească peste peş-
tii mării, peste păsările cerului, peste 
vite, peste tot pământul şi peste toate 
târâtoarele care se mişcă pe pământ.” 
27Dumnezeu a făcut pe om după chipul 
Său, l-a făcut după chi pul lui Dum nezeu; 
parte bărbă tească şi par te femeiască 
i-a făcut. 28Dumnezeu i-a binecuvântat 

pe pământ.” Şi aşa a fost. 12Pământul a 
dat verdeaţă, iarbă cu să mânţă după 
soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi 
au sămânţa în ei, după soiul lor. Dum-
nezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 
13Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o 
dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.

14Dumnezeu a zis: „Să fie nişte lumi-
nători în întinderea cerului, ca să 
despartă ziua de noapte; ei să fie nişte 
semne care să arate vremurile, zilele 
şi anii 15şi să slujească de luminători 
în în tinderea cerului, ca să lumineze 
pă mântul.” Şi aşa a fost. 16Dumnezeu 
a făcut cei doi mari lumi nători, şi anu-
me: luminătorul cel mai mare, ca să 
stăpânească ziua, şi luminătorul cel 
mai mic, ca să stă pâ nească noaptea; a 
făcut şi stelele. 17Dumnezeu i-a aşezat 
în întinderea cerului, ca să lumine-
ze pământul, 18să stăpânească ziua şi 
noaptea şi să despartă lumina de în-
tuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul 
acesta era bun. 19Astfel, a fost o seară şi 
apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost 
ziua a patra.

20Dumnezeu a zis: „Să mişune ape-
le de vieţuitoare şi să zboare păsări 
dea supra pământului pe întinderea 

1:14-19 După ce a creat forma și „conturul” pământu
lui, Dumnezeu începe acum să-l umple (vezi graficul 
„Zilele Creației” de mai jos). Soarele, luna și stelele se 
află sub stăpânirea unui Dumnezeu creator și nu sunt 
zeități independente, așa cum se credea în majoritatea 
culturilor din jurul Israelului (Ps. 121:5-7). De menționat 
faptul că soarele și luna nu sunt nici măcar numite. 
1:20-23 viețuitoare – Ebr. néfeš ḥayyā „suflet viu”, 
expresie folosită pentru toate fiinţele, inclusiv uma
ne (vezi 2:7). creșteți – Porunca de a crește și de a se 
înmulți este parte a binecuvântării divine care va duce 
la popularea pământului.
1:24-31 Crearea animalelor și a ființelor umane mar
chează cea de-a șasea zi.

1:26 Crearea oamenilor urmează un model diferit. 
Este inclus un apel personal „Să facem”, diferit de 

poruncile anterioare. Pluralul din poruncă susține con
ceptul pluralității Dumnezeirii, chiar dacă nu face o re
ferire explicită la Trinitate. Pentru rolul lui Hristos în 
CREAŢIE, vezi In. 1:3; Ef. 3:9; Col. 1:16; Evr. 1:2. Pentru 
participarea Duhului Sfânt la CREAŢIE, vezi Gen. 1:2. 

Pentru mai multe despre TRINITATE, vezi Mt. 28:19. 
chipul… asemănarea – Termenii fac referire la o copie 
sau la o reprezentare apropiată. Gen. 1:26 constituie 
afirmarea intenției lui Dumnezeu. El îi creează pe oa
meni după chipul Său, iar apoi le poruncește să stăpâ
nească. Chipul apare ca o necesitate pentru funcţionare 
sau pentru îndeplinirea rolului; ca atare, chipul indică 
înzestrări fizice, intelectuale, sociale și spirituale care 
sunt necesare oamenilor pentru a împlini planul pe ca
re-l are Dumnezeu cu ei. Oamenii sunt făcuți după chi
pul lui Dumnezeu și reflectă trăsături divine (cum ar fi 
moralitatea sau capacitatea de a alege), dar nu sunt în 
mod inerent divini.

1:27 parte bărbătească și parte femeiască – Sexu
alitatea face parte din planul divin și va deveni in

strumentul prin care se va împlini binecuvântarea rosti
tă de Dumnezeu în v. 28. Mai mult, nici bărbatul și nici 
femeia nu reprezintă imaginea exclusivă a lui Dumne
zeu, ci doar împreună. Pentru o descriere detaliată a 
CREĂRII bărbatului, vezi 2:7; pentru CREAREA femeii, 
vezi 2:18-24.

14. Deut. 4:19.  
Ps. 74:16; 136:7.  
Ps. 74:17; 104:19.
16. Ps. 136:7,8,9; 
148:3,5; 8:3. Iov 
38:7.
18. Ier. 31:35.

21. Cap. 6:20; 7:14; 
8:19. Ps. 104:26.
22. Cap. 8:17.
26. Cap. 5:1; 9:6. 
Ps. 100:3. Ecl. 7:29. 
Fap. 17:26,28,29.  
1 Cor. 11:7. Ef. 4:24. 
Col. 3:10. Iac. 3:9. 
Cap. 9:2. Ps. 8:6.
27. 1 Cor. 11:7. 
Cap. 5:2. Mal. 2:15. 
Mt. 19:4. Mc. 10:6.
28. Cap. 9:1,7.  
Lev. 26:9. Ps. 127:3; 
128:3,4.

Zilele Creației

Ziua Formarea Umplerea/Popularea Ziua
1 Lumina (1:3-5) Luminătorii (1:14-19) 4
2 Firmamentul (1:6-8) Viețuitoarele cerului și ale apelor (1:20-23) 5

• Cerul • Păsările
• Mările • Peștii

3 Uscatul (1:9-10) Viețuitoarele terestre (1:24-25) 6
Vegetația (1:11-13) Ființele omenești (1:26-31)

Geneza 1:28
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29. Cap. 9:3. 
Iov 36:31. Ps. 
104:14,15; 136:25; 
146:7. Fap. 14:17.

30. Ps. 145:15,16; 
147:9. Iov 38:41.

31. Ps. 104:24.  
1 Tim. 4:4.

Capitolul 2
1. Ps. 33:6.
2. Ex. 20:11; 31:17. 
Deut. 5:14. Evr. 4:4.

3. Neem. 9:14. Is. 
58:13.
4. Cap. 1:1. Ps. 90:1,2.
5. Cap. 1:12. Ps. 
104:14. Iov 38:26-
28. Cap. 3:23.
7. Cap. 3:19,23. Ps. 
103:14. Ecl. 12:7. Is. 
64:8. 1 Cor. 15:47. 
Iov 33:4. Fap. 17:25. 
Cap. 7:22. Is. 2:22.  
1 Cor. 15:45.

2:2-3 Finalizarea Creației este strâns legată de crea
rea SABATULUI. SABATUL, ziua a șaptea, este punc

tul culminant al Creației, el oferind timp și spațiu pentru 
sfințenie și comuniune. Dumnezeu nu Se odih nește pen
tru că este obosit (Is. 40:28), ci pentru că prețuiește 
părtășia. Dintre toate zilele Creației, Dumnezeu a bine-
cuvântat și a sfințit în mod unic ziua a șaptea, indicând 
astfel că ea Îi aparține într-un mod aparte. Binecuvânta
rea zilei a șaptea este strâns legată de sfințirea Sabatului, 
care reapare în Ex. 20:8-11, ca parte a poruncii Sabatului. 
Totuși odihna de Sabat nu-și are originile în poruncile 
divine date Israelului la muntele Sinai. Mai degrabă ea 
provine din activitatea personală și creatoare a lui Dum
nezeu din timpul săptămânii Creației. Pentru mai multe 
despre relația dintre Hristos, în postura de Creator (vezi 
nota la Gen. 1:3), și SABAT, ca memorial al CREAŢIEI, vezi 
Mt. 12:8; Mc. 2:28. Pentru permanența SABATULUI ca 
memorial al Creației, vezi notele la Apoc. 14:7,12; Is. 
66:22-23.
2:4-25 După prezentarea generală a desfășurării Cre-
ației din cap. 1, cap. 2 se concentrează mult mai mult 
pe crearea omului. De remarcat trecerea subtilă de la 
expresia „cerurile și pământul” (1:1) la „un pământ și ce
ruri” (2:5).
2:5 Domnul – Ebr. Yahwé „Cel ce este”, numele sacru al 
Dumnezeului legământului, descoperit lui Moise (vezi 
nota la Ex. 3:14-15). Gen. 2:5-6 descrie starea de lucruri 
dinainte de începerea lucrării creatoare a lui Dumne
zeu.

2:7 a făcut – Verbul denotă acțiunea unui olar (Is. 
29:16; Ier. 18:4-6) și este una deliberată. Omul (ebr. 

ʾādām) este creat din țărâna pământului (ebr. ʾădāmā), 
și nu din vreo materie divină, cum susțin alte rapoarte 
ale Creației din aceeași perioadă. Atunci când moare,  
el se întoarce în țărână (Gen. 3:19). Suflarea de viață de 
la Dumnezeu îl transformă din țărână într-o făptură cre
ată după chipul lui Dumnezeu și aflată într-o continuă 
dependență de El (Iov 27:3). Pentru mai multe despre 
CREAREA omului, vezi Gen. 1:26-27. suflet viu – Înțe-
legerea corectă ar fi aceea de „ființă vie”, nu de suflet în 

1:28 stăpâniți – Se referă la o stăpânire supremă  
(1 Împ. 4:24; Ez. 34:4). Termenul nu vorbește despre 

o exploatare a lumii naturale, ci mai degrabă despre o 
participare în cadrul stăpânirii divine, rol oferit oameni
lor în virtutea faptului că sunt creați după chipul lui 
Dumnezeu și sunt astfel capabili să facă distincție între 
exploatare și ADMINISTRARE (ISPRĂVNICIE). Există 
mai multe fațete ale ADMINISTRĂRII încredințate oa
menilor. Prin ea, omul Îl recunoaște pe Dumnezeu ca 
stăpân al tuturor bunurilor (vezi Ps. 24:1-2) și ca sursă a 
oricărei puteri (vezi Deut. 8:18). Ea include principiile slu
jirii (vezi Mt. 20:25-28) și ale responsabilității (vezi Mt. 
25:14-30). Pentru aspectele financiare ale ADMINISTRĂ-
RII, vezi Lev. 27:30-33; Mal. 3:8-12; Mt. 6:21; 23:23.

1:29-30 v-am dat orice iarbă… să fie hrana voas-
tră – În contrast cu zeii Mesopotamiei, care le cereau 

oamenilor să le asigure mâncarea, Dumnezeu este pre
zentat ca un Dăruitor binevoitor, care are grijă de nevoile 
alimentare ale oamenilor și ale animalelor. Doar după 
potop carnea a devenit o parte din alimentația omului 
(Gen. 9:3), dar chiar și atunci cu anumite restricții (Lev. 11; 
Deut. 14). În același timp însă, se poate observa că obice
iurile alimentare ale unui om devin semnul loialității sale 
față de Dumnezeu (Dan. 1:8; Fap. 10:12-14; Col. 2:16). 
Pentru revenirea pe noul pământ la stilul alimentar ve-
getarian de la început, vezi Is. 11:7; 65:25. Pentru principii 
generale de SĂNĂTATE, vezi 1 Cor. 6:19-20; 10:31. Pentru 
dorința lui Dumnezeu ca poporul Său să se bucure de 
SĂNĂTATE, vezi Ex. 23:25; Ps. 103:3; 3 Ioan 2.

1:31 foarte bune – Această evaluare nu reflectă 
numai ziua a șasea, ci „tot” ce fusese creat, inclusiv 

materia. De aceea, sugestia că materia este rea și spiri
tul este bun creează o falsă dihotomie. Pentru lauda la 
adresa CREAŢIEI lui Dumnezeu, vezi Ps. 19:1-6; 104.
2:1 O afirmație concluzivă, care subliniază încheierea 
cu succes a creării cerului și pământului și a „populării/
umplerii” acestora (vezi nota la 1:3). Afirmații similare 
apar la încheierea unor evenimente importante din is
toria israelită (de exemplu, finalizarea sanctuarului [Ex. 
39:32; 40:33], împărțirea țării între seminții [Ios. 19:51]).

şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea 
pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a 
odihnit de toată lucrarea Lui pe care o 
făcuse. 3Dumnezeu a binecuvântat ziua 
a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua 
aceasta S-a odihnit de toată lucrarea 
Lui pe care o zidise şi o făcuse.

4Iată istoria cerurilor şi a pământu-
lui, când au fost făcute. 5În ziua când 
a făcut Domnul Dumnezeu un pământ 
şi ceruri, nu era încă pe pământ niciun 
copăcel de câmp şi nicio iarbă de pe 
câmp nu încolţea încă, fiindcă Domnul 
Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe 
pământ şi nu era niciun om ca să lucre-
ze pământul. 6Ci un abur se ridica de pe 
pământ şi uda toată faţa pământului.

7Domnul Dumnezeu a făcut pe om 
din ţărâna pământului, i-a suflat în nări 
suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel 
un suflet viu.

şi Dum nezeu le-a zis: „Creşteţi, înmul-
ţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l 
şi stăpâniţi peste peştii mării, peste pă-
sările cerului şi peste orice vie ţuitoare 
care se mişcă pe pământ.”

29Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am 
dat orice iarbă care face sămânţă şi 
care este pe faţa întregului pământ şi 
orice pom care are în el rod cu sămân-
ţă: aceasta să fie hrana voastră. 30Iar 
tuturor fiarelor pământului, tuturor 
păsărilor cerului şi tuturor vie tăţilor 
care se mişcă pe pământ, care au în ele 
o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană 
toată iarba verde.” Şi aşa a fost. 31Dum-
nezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că 
erau foarte bune. Astfel, a fost o seară 
şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost 
ziua a şasea.

2  Astfel au fost sfârşite cerurile şi pă-
mântul şi toată oştirea lor. 2În ziua a 
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8. Cap. 13:10. Is. 
51:3. Ez. 28:13. Ioel 
2:3. Cap. 3:24; 4:16. 
2 Împ. 19:12. Ez. 
27:23. V. 15.

9. Ez. 31:8. Cap. 
3:22. Pr. 3:18; 11:30. 
Apoc. 2:7; 22:2,14. 
V. 17.

11. Cap. 25:18.

12. Num. 11:7.

14. Dan. 10:4.

15. V. 8.

17. V. 9. Cap. 
3:1,3,11,17,19. 
Rom. 6:23.  
1 Cor. 15:56. Iac. 
1:15. 1 In. 5:16.

18. Cap. 3:12.  
1 Cor. 11:9.  
1 Tim. 2:13.

19. Cap. 1:20,24. 
Ps. 8:6. Cap. 6:20.

21. Cap. 15:12.  
1 Sam. 26:12.

22. Pr. 18:22.  
Evr. 13:4.

23. Cap. 29:14. 
Jud. 9:2. 2 Sam. 5:1; 
19:13. Ef. 5:30.  
1 Cor. 11:8.

24. Cap. 31:15.  
Ps. 45:10. Mt. 19:5. 
Mc. 10:7. 1 Cor. 
6:16. Ef. 5:31.

25. Cap. 3:7,10,11. 
Ex. 32:25. Is. 47:3.

se referă la un discernământ moral și o experiență cu 
caracter moral sau etic, și nu la capacități intelectuale. 
2:15 Omul este pus în grădină cu două scopuri: în primul 
rând, pentru a „lucra” grădina, accentuând un concept 
important conform căruia munca este un dar divin, nu 
o pedeapsă care să fi venit după căderea în păcat. Ter
menul este de asemenea asociat cu închinarea (Ex. 3:12) 
și cu sanctuarul (Ex. 38:21; Num. 3:10). În al doilea rând, 
omul trebuia să „păzească” grădina. Un aspect interesant 
este acela că ambele verbe se regăsesc în descrierea în
datoririlor pe care le aveau leviții (Num. 3:7-8; 18:7).
2:17 După porunca pozitivă de a lucra și de a păzi gră
dina (v. 15), urmează porunca restrictivă care va pune la 
încercare ascultarea omului.
2:18-22 Surprinzătoarea apariție a unui „nu este 
bine” în v. 18 subliniază faptul că, la momentul acela, 
Creația nu era încă finalizată și accentuează că, pentru 
om, era de o importanță vitală să aibă un partener de  
viață.
2:23-24 Strânsa legătură dintre „om” (ʾīš) și „femeie” 
(ʾiššā) este exprimată prin similitudinea sunetelor din 
cuvintele ebraice. Căsătoria creează un element cu 
totul nou al existenței omenești. se va lipi – Accentu
ează unitatea strânsă și merge dincolo de unirea sexu
ală. Termenul apare și în contextul legămintelor (Deut. 
10:20; Ios. 23:8,12) și marchează o loialitate fără com
promis (Rut 1:14).
2:25 goi – Acest verset servește ca o importantă punte 
de legătură cu cap. 3, acolo unde omul simte dintr-odată  
rușinea goliciunii.

sine. Cuvântul ebraic pentru „ființă” înseamnă viață sau 
persoană, nu vreo entitate separată, nemuritoare. În 
Biblie, oamenii nu au suflete, ci sunt suflete/ființe/per
soane. Biblia este consecventă în abor darea vieții și a 
morții. Dacă viața omului a apărut când Dumnezeu a 
alcătuit ființele umane din elementele pământului și a 
suflat viață în ele, atunci moartea este descrisă ca fiind 
exact procesul invers (vezi Ecl. 12:7). Moartea descom
pune asocierea dintre suflarea de viață de la Dumnezeu 
și elementele pământului, iar persoana, ca ființă vie, 
încetează să existe. Pentru mai multe despre natura 
MORŢII, vezi Ps. 115:17; 146:4; Dan. 12:2; In. 11:11-14;  
1 Tes. 4:13-14.
2:8 grădină – Cuvântul ebraic vine de la o rădăcină al 
cărei sens este acela de „a fi închis, împrejmuit, prote
jat”. Grădina delimitează un spațiu unde ordinea cre
ată și armonia sunt ceva vizibil. Este, de asemenea, o 
grădină-templu, reprezentată mai târziu prin sanctuar. 
Atât sanctuarul, cât și grădina au slujit ca loc de întâl
nire între Dumnezeu și oameni. Eden – Este posibil 
ca termenul să provină dintr-o rădăcină care denotă 
„plăcere, încântare”. Descrierea grădinii (v. 10-14) suge
rează existența unor copaci impresionanți și a apei din 
abundență și este plasată geografic într-o zonă cunos
cută cititorilor inițiali. 
2:9 Între copacii plini de rod ai grădinii, doi au o semnifi-
cație absolut specială. Pomul vieții reapare de câteva 
ori în Scriptură (Pr. 3:18; 11:30; 13:12; 15:4; Apoc. 2:7; 
22:1,2,14,19), în timp ce pomul cunoștinței binelui și 
răului este menționat numai în Gen. 2 – 3. Cunoașterea 

un ajutor potrivit pentru el.” 19Domnul 
Dumnezeu a făcut din pământ toate 
fiarele câmpului şi toate păsările ceru-
lui şi le-a adus la om, ca să vadă cum 
are să le numească, şi orice nume pe 
care-l dădea omul fiecărei vie ţuitoare, 
acela-i era numele. 20Şi omul a pus 
nume tuturor vitelor, păsărilor cerului 
şi tuturor fiarelor câmpului, dar pen-
tru om nu s-a găsit niciun ajutor care 
să i se potrivească.

21Atunci, Domnul Dumnezeu a tri-
mis un somn adânc peste om, şi omul 
a adormit; Domnul Dumnezeu a luat 
una din coastele lui şi a închis carnea 
la locul ei. 22Din coasta pe care o luase 
din om, Domnul Dumnezeu a făcut o 
femeie şi a adus-o la om.

23Şi omul a zis: 

„Iată în sfârşit aceea care este os 
din oasele mele 

Şi carne din carnea mea! 
Ea se va numi ’femeie’, 
Pentru că a fost luată din om.”

24De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi 
pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, 
şi se vor face un singur trup.

25Omul şi nevasta lui erau amândoi 
goi şi nu le era ruşine.

Viaţa în grădina lui Dumnezeu 
8Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o 

grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus 
acolo pe omul pe care-l întocmise. 
9Domnul Dumnezeu a făcut să ră sară 
din pământ tot felul de pomi plă cuţi 
la vedere şi buni la mâncare şi pomul 
vieţii în mijlocul grădinii şi pomul cu-
noştinţei bi nelui şi răului.

10Un râu ieşea din Eden şi uda grădi-
na, şi de acolo se împărţea şi se făcea în 
patru braţe. 11Numele celui dintâi este 
Pison; el înconjoară toată ţara Havila, 
unde se găseşte aur. 12Aurul din ţara 
aceasta este bun; acolo se găseşte şi be-
delion şi piatră de onix. 13Numele râului 
al doilea este Ghihon; el înconjoară toa-
tă ţara Cuş. 14Numele celui de al treilea 
este Hidechel. El curge la răsăritul Asiri-
ei. Al patrulea râu este Eufratul.

15Domnul Dumnezeu a luat pe om 
şi l-a aşezat în grădina Edenului ca 
s-o lucreze şi s-o păzească. 16Dom-
nul Dumnezeu a dat omului porunca 
aceasta: „Poţi să mănânci după plăce-
re din orice pom din grădină, 17dar din 
pomul cunoştinţei bine lui şi răului să 
nu mănânci, căci, în ziua în care vei 
mânca din el, vei muri negreşit.”

18Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este 
bine ca omul să fie singur; am să-i fac 
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Capitolul 3
1. Apoc. 12:9; 20:2. 
Mt. 10:16. 2 Cor. 
11:3.

3. Cap. 2:17.

4. V. 13. 2 Cor. 11:3. 
1 Tim. 2:14.

5. V. 7. Fap. 26:18.

6. 1 Tim. 2:14.  
V. 12,17.

7. V. 5. Cap. 2:25.

8. Iov 38:1. Iov 
31:33. Ier. 23:24. 
Amos 9:3.

10. Cap. 2:25.  
Ex. 3:6. 1 In. 3:20.

12. Cap. 2:18. Iov 
31:33. Pr. 28:13.

13. V. 4. 2 Cor. 11:3. 
1 Tim. 2:14.

au început să slăbească și, în cele din urmă, au murit  
(5:5).
3:4-5 Reacția sfidătoare a șarpelui în fața poruncii di
vine este „îndulcită” prin insinuarea unui motiv ascuns 
pe care l-ar avea Dumnezeu. Eva ascultă mai departe. 
Promisiunea dobândirii cunoașterii („vi se vor deschide 
ochii”) este atrăgătoare. În Scriptură, Dumnezeu este 
acela care deschide ochii (Gen. 21:19; 2 Împ. 6:17,20) 
pentru a vedea adevăratul raport de forțe din cadrul 
conflictului cosmic.
3:6-8 Prima frază a v. 6 este un ecou al expresiei din  
cap. 1 (Dumnezeu „a văzut” că cele create erau „bune”), 
fapt care sugerează că gestul Evei este unul de uzurpa
re a rolului lui Dumnezeu de a decide ce este „bun”. Ispi
tirea Evei se răsfrânge asupra a trei domenii: gust, văz și 
intelect. Iac. 1:14-15 descrie etapele ispitirii care, în cele 
din urmă, duce la moarte. de dorit – Același termen 
ebraic cu cel folosit în Cele Zece Porunci, în descrierea 
poftei (Ex. 20:17). După ce a mâncat, Eva i-a dat fructul 
și lui Adam. Din nefericire, majoritatea traducătorilor 
afirmă că Adam era lângă ea atunci când a fost ispitită. 
Dar textul ebraic nu spune că el era lângă ea, ci folo
sește o expresie foarte veche, care subliniază doar le
gătura dintre soți (cf. Gen. 3:12). Dacă Eva a fost înșelată  
(1 Tim. 2:14), Adam a ales în mod conștient să mănân
ce, pentru a împărtăși consecințele căderii Evei. au 
cunoscut – Ca rezultat al faptului că ochii li „s-au des
chis”, Adam și Eva „au cunoscut”, un ecou al cunoașterii 
menționate în numele pomului. Au cunoscut însă 
numai rușinea și, recunoscându-și goliciunea, și-au 
confecționat ceva cu care să se acopere.
3:12-13 Păcatul a schimbat pentru totdeauna relația 
dintre Dumnezeu și om, dar și armonia dintre bărbat 
și femeie. Eva a arătat spre șarpe ca fiind cauza amăgirii 
ei. Indirect, Adam și Eva au insinuat că Dumnezeu era res-
ponsabil pentru păcat („femeia pe care [Tu] mi-ai dat-o”).

3:1-6 Aceste versete vorbesc despre originea păca
tului pe pământ; v. 8-14 și 16-19, despre rezultatele 

lui; v. 15, despre remediul pentru el. Dar păcatul în sine 
își are originea într-o răzvrătire care a avut loc în cer. 
Pentru originea PĂCATULUI în cer, vezi Is. 14:12-14; Ez. 
28:15-17; Apoc. 12:7-9. Pentru mai multe despre natura 
esențială a PĂCATULUI, vezi 1 In. 3:4. Pentru rezultatele 
universale ale PĂCATULUI asupra naturii umane, vezi 
Gen. 8:21; Ps. 51:5; Ier. 17:9; Mc. 7:21; Rom. 3:23; 5:10; 
6:16,23; Ef. 2:3; Iac. 4:1-2; 1 Pet. 5:8.
3:1 șiret – Termenul poate fi văzut și ca unul negativ, și 
ca unul pozitiv și este folosit în literatura Înțelepciunii 
(același cuvânt ebraic este tradus cu „înțelept” sau 
„chibzuit” în Pr. 12:16,23; 13:16). Abilitatea șarpelui este 
subliniată de capacitatea lui de a vorbi și de modul 
în care-și formulează întrebarea. Aici nu este un atac 
frontal, ci o abordare mult mai subtilă, care seamănă în
doială. În mitologia contemporană autorului Genezei, 
șerpii erau adesea văzuți ca oponenți ai zeului-creator. 
Iov 26:12-14 descrie creatura pe care Dumnezeu a în
vins-o la Creație, iar Apoc. 12:9 și 20:2 îl identifică pe 
șarpe cu Satana, cel care s-a ridicat împotriva lui Dum
nezeu în contextul marii lupte. să nu mâncați din toți 
– Întrebarea retorică a şarpelui urmăreşte, evident, un 
răspuns negativ (Nu din toți, nu din oricare, ci numai 
din acesta!), insinuând astfel că interdicția lui Dumne
zeu ar fi fost motivată de invidie.
3:2-3 Prima greșeală a Evei este aceea de a intra în  
dialog cu șarpele cel „șiret”. Ea nu este un partener 
de același calibru și imediat este adusă într-o poziție 
defensivă. Reacția de apărare a Evei este subliniată  
printr-o exagerare, în ultimele cuvinte ale v. 3 („şi nici 
să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți”), care nu reflec
tă exact porunca divină din 2:17 („vei muri negreșit”). 
Adam și Eva nu au murit imediat, dar, pentru că nu au 
mai avut acces la pomul vieții (3:22-24), trupurile lor 

7Atunci li s-au deschis ochii la amân-
doi; au cunoscut că erau goi, au cusut 
laolaltă frunze de smochin şi şi-au fă-
cut şorţuri din ele.

8Atunci au auzit glasul Domnului 
Dum nezeu, care umbla prin grădină 
în răcoarea zilei, şi omul şi nevasta lui 
s-au ascuns de Faţa Domnului Dumne-
zeu printre pomii din grădină.

9Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe 
om şi i-a zis: „Unde eşti?”

10El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul 
în grădină şi mi-a fost frică, pentru că 
eram gol, şi m-am ascuns.”

11Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine 
ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mân-
cat din pomul din care îţi poruncisem 
să nu mănânci?”

12Omul a răspuns: „Femeia pe care 
mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a 
dat din pom şi am mâncat.”

13Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: 
„Ce ai făcut?” 

Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amă-
git şi am mâncat din pom.”

Ispitirea şi căderea omului
(Romani 5:12-21)

3 Şarpele era mai şiret decât toate 
fiarele câmpului pe care le fă cuse 

Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: 
„Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ’Să 
nu mâncaţi din toţi pomii din grădi-
nă’?”

2Femeia a răspuns şarpelui: „Putem 
să mâncăm din rodul tuturor pomilor 
din grădină. 3Dar, despre rodul pomu-
lui din mij locul grădinii, Dumnezeu a 
zis: ’Să nu mâncaţi din el şi nici să nu 
vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.’”

4Atunci, şarpele a zis femeii: „Hotărât 
că nu veţi muri, 5dar Dumnezeu ştie că, 
în ziua când veţi mânca din el, vi se vor 
deschi de ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, 
cunos când binele şi răul.”

6Femeia a văzut că pomul era bun 
de mâncat şi plăcut de privit şi că po-
mul era de dorit ca să deschidă cuiva 
mintea. A luat deci din rodul lui şi a 
mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era 
lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. 

Geneza 3:1




