
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

PENTATEUHUL 
Pentateuhul cuprinde primele cinci cărŃi ale Bibliei.  Termenul însuşi,  înseamnă cinci cărŃi. 

Acestea au fost scrise de Moise şi alcătuiesc Legea. Deşi s-a pus la îndoială originea lor mozaică, ea este 
afirmată de cărturari conservatori, confirmată de arheologie şi acceptată în unanimitate de credincioşii 
Bibliei (Deut. 31:9, 24, 26; F.A. 7:37, 38). 

 
GENEZA 

“Originea planului Bibliei” 
 
SCRIITOR:  Moise 
 
NUME:   Geneza 

Numele este luat din Septuaginta (LXX), o traducere în limba greacă a Vechiului Testament, 
făcută la Alexandria între anii 285 şi 247  î. Hr. la porunca lui Ptolemeu Philadelphus. Iosephus afirmă că 
traducerea a fost făcută de 72 de preoŃi (de unde i se trage numele) în 72 de zile. Fiecare dintre cele 12 
triburi au fost reprezentate de  câte şase preoŃi. Hristos şi Pavel au citat din Septuaginta, cel mai vechi text 
ebraic care s-a păstrat până azi. 

Geneza este cartea originilor şi a familiilor – originea creaŃiei, omului, femeii, sabatului, 
căsătoriei, familiei, muncii, păcatului, uciderii, jertfei, raselor, limbilor, culturii, civilizaŃiei şi mântuirii. 
Termenul “geneza” înseamnă “origine”, “sursă”, “naştere”. Sensul cel mai apropiat originalului este de 
“naştere”. Derivă din verbul grecesc genao , care înseamnă “a da naştere”. Geneza este cartea 
începuturilor dar, mai ales, a naşterilor şi a genealogiilor, fapt deseori trecut  cu vederea.  
Simplu spus, Cartea Genezei este înregistrarea arborelui genealogic al familiei evreilor. Este cartea 
obârşiei cerului, a pământului şi a omului. Chiar şi naşterea din nou este sugerată în Geneza 3:15, unde se 
găseşte prima menŃiune despre un Mântuitor. 
 
REZUMAT (conform cu genealogiile): 
Gen. 1- 2:6  Cartea originii cerului şi a pământului -  un poem divin al creaŃiei; lucrarea creatoare lui 

Dumnezeu; 
Gen. 2:7- 6:8         Cartea urmaşilor lui Adam (om, antropoid). Adam a fost creat , dar i s-au născut fii; 
Gen. 6:9- 9:29       Urmaşii lui Noe; 
Gen. 10:1- 11:9     Urmaşii fiilor lui Noe; 
Gen. 11:10- 26      Urmaşii fiilor lui Sem; 
Gen. 11:27- 25:11 Urmaşii lui Terah; 
Gen. 25:12-18       Urmaşii lui Ismael; 
Gen. 25:19- 35:29 Urmaşii lui Isaac  
Gen. 36:1- 37:1     Urmaşii lui Esau; 
Gen. 37:2- 50:26  Urmaşii lui  Iacov (este prezentată întâi spiŃa respinsă, apoi cea aleasă; potrivit cu 1 

Cor. 15:46, care conŃine principiul prezentării genealogiilor);  
 
CHEIE:  Urmaşi 
 
SCOP:    Să ne prezinte familiile – Gen. 12:3; 22:18; 28:13,14; F.A. 3:25; Gal. 3:6,  9, 16. Primele 11 
capitole acoperă minimum 2000 de ani. Perioada de timp ar putea fi de o mie de ori mai lungă. De la 
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 capitolul 12 până la capitolul 50, perioada este de 350 de ani. Această împărŃire ar trebui să ne atragă 
atenŃia:          11 capitole acoperă peste 2000 de ani, 

39 de capitole acoperă doar 350 de ani. 
Este evidentă încetinirea ritmului în prezentarea faptelor la capitolul 12. Primele 11 capitole constituie, 
deci, o prefaŃă la restul cărŃii şi al Bibliei. 
Această schiŃă se poate dovedi folositoare:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARII: 
 
Avraam este mai important pentru Dumnezeu decât Universul. Orice autor are dreptul de a scoate în 
evidenŃă ceea ce doreşte. 

În Noul Testament Dumnezeu urmează acelaşi principiu indicat în Geneza. Cele patru Evanghelii 
înregistrează evenimentele principale din viaŃa lui Isus Hristos. Să examinăm următoarele fapte: 

Sunt 89 de capitole in cele patru evanghelii: 

4 capitole acoperă primii 30 de ani ai vieŃii sale; 

85 de capitole acoperă ultimii 3 ani ai vieŃii sale; 

27 de capitole acoperă ultimele 8 zile ale vieŃii sale; 
Care perioadă este mai importantă pentru autorii evangheliilor, judecând după spaŃiul acordat; primii 30 
de ani sau ultimele 8 zile 
? Patru capitole acoperă primii 30 de ani şi 27 de capitole acoperă ultimele 8 zile. În epistole se descoperă 
de ce accentul cade pe moartea, îngroparea şi învierea Domnului Isus Hristos (1 Cor.15:1-4). Aceste fapte 
constituie Evanghelia , mântuirea noastră se bizuieşte pe ele. Crezi că Isus a murit pentru păcatele tale şi 
că a înviat din morŃi pentru că ai fost considerat neprihănit? Acesta este esenŃialul.  

Una dintre criticele cele mai dure şi mai frecvente la adresa Bibliei se referă la relatarea creaŃiei. 
Se arată că şi alte naŃiuni antice au povestiri similare. Este adevărat, dar compararea relatării Genezei cu 
una dintre cele mai bune care aparŃine unei naŃiuni seculare – tablele babiloniene ale creaŃiei – va 
demonstra superioritatea relatării Genezei. Toate faptele sunt contrastante: 
 
Tablele babiloniene    Biblia 

Tablele încep relatarea pornind de a haos Biblia începe cu relatarea cu cosmosul, perfecŃiunea 
Corpurile cereşti sunt dumnezei  Corpurile cereşti sunt materie 
Teologie politeistă (mulŃi dumnezei )  Adevăr monoteist (un singur Dumnezeu) 
Lucrarea unui maestru   Dumnezeu a vorbit  
Caracterizate prin puerilitate, grotesc  RealităŃi măreŃe şi solemne ale Dumnezeului  creator care  

este sfânt şi este Mântuitor 
În dezacord cu ştiinŃa    În acord cu ştiinŃa (mulŃi oameni de ştiinŃă sunt credincioşi) 
  
 
REZUMAT: 

Pătrunderea păcatului pe pământ , cap.1-11 
I. CREAłIA, cap.1, 2 

A.  Cerul şi pământul , 1:1  

Peste 
2000 de ani 2000 de ani 

Gen.1 Gen.11 Gen.12 Gen.50 

350 de ani 

Mat.1 

De la creaŃie până la Avraam De la Avraam la Iosif La Isus Hristos 

UNIVERSUL  OMENIRE   OM   NAłIUNE 

EVENIMENTE MONDIALE    INDIVIZI 
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       “a crea “ (bara ) apare doar de trei ori  în versetele 1,21,27 

B.   Pământul era pustiu şi gol, 1:2 
C. Re-creaŃie, 1:3-2:25 
    1.  Ziua întâi – lumina, 1:3 – 5 

 2.  Ziua a doua – cerul, 1:6 – 8  
 3.  Ziua a treia – uscatul şi vegetaŃia, 1:9-13 
 4.  Ziua a patra – soarele luna şi stelele, 1:14-19 
   5.  Ziua a cincia – vieŃuitoarele,1:20 – 23 
 6.  Ziua a şasea – fertilitatea creaŃiei şi crearea omului, 1:24 –31 
 7.  Ziua a şaptea – sabatul, 2:1-3 
 8. Ziua a opta – recapitularea  creării omului 2:4 –25 (legea repetiŃiei)  

 II. CĂDEREA, cap. 3, 4 
      A.  Rădăcina  păcatului – îndoiala şi neascultarea de Domnul   
      B.  Rodul păcatului – “din inimă ies… uciderile…”Mat.15:19  
III. POTOPUL, cap. 5 -9      
      A.  Cartea urmaşilor lui Adam, prin Set. Începutul istoriei umanităŃii; note necrologice, cap. 5.  
      B.  CivilizaŃia antediluviană; cauza Potopului şi construcŃia corabiei , cap. 6. 
      C.  Pedeapsa prin potop ,  cap. 7. 
      D.  CivilizaŃia  postdiluviană; după potop , cap. 8. 
      E.  ViaŃa post diluviană; un nou început , cap. 9. 
IV. TURNUL BABEL şi încurcarea limbilor, cap. 10, 11. 
       A.  Etnologie; Fiii lui Noe, cap. 10. 
       B.  Turnul  Babel, cap. 11 (în contrast cu ziua  Cinzecimii). 
 

Pregătirea pentru venirea Mântuitorului întregii lumi,  cap. 12-50. 
V. AVRAAM (credinŃă), cap. 12-23. 

  (dezvoltarea credinŃei prin şapte apariŃii ale lui Dumnezeu) 
A. Chemarea şi  promisiunea lui Dumnezeu către Avram; păcatul lui, cap. 12. 
B.  Avram se întoarce din Egipt; se separă de Lot. Dumnezeu îi apare a treia oară, cap.13. 

       C.  Primul război; Avram îl scapă pe Lot. Primul preot ; Avram binecuvântat de Melhisedec, 14. 
       D.  Dumnezeu se descoperă mai mult lui Avram şi Îşi reafirmă  promisiunile sale către acesta , 15. 
       E.   NecredinŃa  Sarei şi a lui Avram - naşterea lui Ismael, cap.16. 
       F.   Dumnezeu face un legământ, cu Avraam ( Avram devine Avraam). 
                  Confirmă promisiunea făcută lui Avraam cu privire la un fiu , cap.17. 

G. Dumnezeu îi descoperă lui Avraam hotărârea Sa de a distruge Sodoma;  
      Avraam mijloceşte       pentru locuitorii acesteia , cap.18. 

       H.  Lot este avertizat de îngeri şi părăseşte Sodoma; Dumnezeu nimiceşte Sodoma şi Gomora , 19.  
       I.   La Gherar , Avraam păcătuieşte din nou în ceea ce priveşte relaŃia sa cu Sara , cap. 20.   
       J.   Naşterea  Lui Isaac; Agar şi Ismael izgoniŃi; Avraam la Beer – Şeba , cap. 21. 

K. Dumnezeu îi porunceşte lui Avraam să-l  aducă pe Isaac ca ardere de tot;        
      Dumnezeu reconfirmă legământul cu Avraam , cap.22.  

       L.   Moartea Sarei; Avraam cumpără peştera Macpela pentru a o îngropa pe Sara , cap. 23. 
VI. ISAAC (fiul iubit), cap. 24-26 
           Alegerea miresei comparabilă cu alegerea Bisericii de către Hristos  

A. Avraam trimite un rob pentru a alege o soŃie pentru Isaac;  
      Rebeca se întoarce  împreună cu robul şi devine mireasa lui Isaac, cap. 24. 
B. Moartea lui Avraam, naşterea lui Esau  şi Iacov (gemeni) în familia lui Isaac şi a Rebecăi;  
      Esau îi vinde dreptul de întâi născut lui Iacov, 25. 
C. Dumnezeu confirmă legământul cu Isaac, Isaac o prezintă pe Rebeca drept sora  sa;  
      Isaac sapă o fântână la Gherar, cap.26. 

VII. IACOV  “Domnul pedepseşte pe cine iubeşte“, cap. 27-36.   
      A.   Iacov şi Rebeca se înŃeleg să obŃină binecuvântarea destinată lui Esau, cap. 27. 

B. Iacov pleacă de acasă; Domnul I se arată la Betel şi îi confirmă legământul făcut cu Avraam,  
cap. 28. 
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C. Iacov soseşte la Haran; se întâlneşte cu Rahela şi cu unchiul său , Laban ;  
      slujeşte pentru Rahela; înşelat şi forŃat să o ia de nevastă pe Lea, cap. 29. 

      D.   Lui Iacov i se nasc fii; Iacov se pregăteşte să plece de la Laban, târgul lui Iacov cu Laban, 30. 
      E.   Iacov fuge din Haran ; Laban îl ajunge din urmă; Iacov şi Laban fac un legământ la MiŃpa, 31. 
      F.   Criză în viaŃa lui Iacov: un om se luptă cu el la Peniel; numele lui Iacov  schimbat în Israel, 32
 G.   Iacov se întâlneşte cu Esau; Iacov se aşează la Sihem, cap. 33. 

H. Ocară în familia lui Iacov : Dina este necinstită ; fraŃii ei se răzbună, ucigând pe oamenii lui  
      Hamor, cap. 34. 

      I.    Iacov se reîntoarce la Betel ; Rahela moare la Betleem; Isaac moare la Hebron, cap. 35. 
     J.     Familia lui Esau devine naŃiunea edomită 
VIII. IOSIF  (suferinŃă şi slavă), cap. 37-50 

A.   Iacov locuieşte în Canaan; Iosif vândut ca sclav, cap. 37. 
B.    Păcatul şi ocara lui Iuda, cap. 38. 
C.   Umilire în Egipt, cap. 39, 40. 
D.    ÎnălŃare în Egipt, cap. 41-48. 
1. Iosif  tâlcuieşte visurile Faraonului ; este pus stăpânitor peste Egipt; se însoară cu Asnat;      
    i se nasc Manase şi Efraim, cap.  41. 
2. Zece dintre fiii lui Iacov pleacă în Egipt după grâu; întâlnirea lor cu Iosif; Simeon rămâne  
     în Egipt ca ostatic; ceilalŃi fraŃi se întorc acasă cu grâu şi bani, cap. 42. 
3. Iacov îşi trimite din nou fiii, inclusiv pe Beniamin în Egipt; găzduiŃi în casa lui Iosif (care  

       nu-si dezvăluie identitatea), cap. 43. 
4. Iosif îi trimite pe fraŃii săi acasă ; opriŃi de economul lui Iosif; paharul găsit în sacul lui 

        Beniamin; Iuda mijloceşte pentru Beniamin, 44 
5. Iosif îşi dezvăluie identitatea; reuniunea cu fraŃii săi; îşi invită familia să locuiască în  

Egipt, cap. 45. 
         6.  Iacov împreună cu întreaga familie (70) se mută în Egipt; Iacov şi Iosif din nou împreună , 46 

7. Iacov şi fraŃii lui Iosif locuiesc în Gosen; prezentaŃi  lui Faraon; foametea îi determină pe 
egipteni să vândă pământ lui Iosif pentru Faraon ;  Iosif jură că îl va îngropa pe Iosif în 

     Canaan, cap. 47.     
E.   Moartea şi îngroparea lui Iacov şi Iosif , cap. 49 ,50 

          1.  Iacov profeŃeşte şi binecuvântează pe cei 12 fii ai săi pe patul de moarte, cap. 49. 
          2.  Moartea şi îngroparea lui Iacov în Canaan; moartea şi îngroparea lui Iosif în Egipt, cap. 50. 
 


