
12 patriarhi
GENEZA 35
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IOSIF
BENIAMIN



GEN.48:5 , Efraim şi Manase în locul lui Iosif

GEN. 49, Iacov binecuvântează fiecare seminţie

EXOD 1, cei 11 + Iosif sunt în Egipt

NUMERI 1, apar Efraim şi Manase trecuţi în cartea 
neamului.1:47 Levi nu este trecut pt.că el 
primeşte slujba de la cort

Mărşăluirea prin pustie: 

-apar fii lui Moise şi Levi



IOSUA : toţi 12 menţionaţi anterior apar la împărţirea ţării
EZECHIEL 48 – nu apare Levi ci fii lui Ţadoc, în plus faţă de cei 

12
NOUL TESATAMENT

12 APOSTOLI: 
SIMON PETRU + ANDREI, 
IACOV + IOAN,
FILIP + BARTOLOMEU, 
TOMA + MATEI,
IACOV fiul lui Alfeu + LEVI
SIMON Caanannitul + IUDA Isacrioteanul
Iuda se sinucide şi este înlocuit cu MATIA (Fa.1)
În Fapte 12 este ultima dată menţionat Petru, (reprezentantul 

evreilor ca naţiune prin care a lucrat Domnul Dumnezeu) în 
mod direct

Fa. 12 Iacov, fratele lui Ioan este ucis, şi nimeni nu îi mai ia 
locul după aceea. De ce? Succesiunea apostolică?



Mai sunt astăzi apostoli? Biserică apostolică?!
1 Cor.3:10, Efeseni 2:20. După Fapte 12, temelia s-a încheiat, 

şi lucrarea se va face cu Neamurile. Numele lor nu mai 
apar până în Apocalipsa 21:14,  cu Matia în locul lui Iuda 
Iscarioteanul, cred.

Ultimul “apostol” este Pavel, apostolul Neamurilor.

Apocalipsa 7:5-8 nu apare DAN, şi nici Efraim, dar apare din 
nou IOSIF şi LEVI !!! (cei 144.000 pecetluiţi pentru o 
lucrare specială, în Necazul cel Mare)

Apoc.21:12-14”Cetatea avea un zid şi 12 porţi după 
nr.seminţiilor lui Israel”. Care dintre cei 12 menţionaţi în 
toată Scriptura sunt “cei 12 patriarhi aici?” Cred că cei din 
cap.7, nu?!



Explicaţii
Sunt 19 liste cu cele 12 seminţii în Biblie:

Gen.35:22-46; 46:8-25; 49:3-27

Exod 1:2-5

Numeri 1:5-15;2:3-31;13:4-15;26:4-51;34:19-28

Deuter.27:12,13;33:6-25

Iosua 13:7-22

Judecători 5:12-18

1 Cronici 2:1 – 8:40; 12:24:37; 27:16-22

Ezechiel 48:1-7,23-28,31-34(referire la Împ.Milenară)



În Apoc.7, prima seminţie menţionată este IUDA, pentru că de 
acolo a venit Leul- Miel, şi nu Ruben, pentru că ştim ce a făcut.

Nu mai apare Levi, pentru că nu mai este nevoie de 
ceremonii?Ezechiel 48

Nu mai apare Efraim, pentru că el a fost capul răutăţii Împ.de Nord 
sub Ieroboam I. Totuşi el apare în Împ. Milenară,dar şi Dan. 
Ezechiel 48

De ce nu apare Dan în Apoc.7? Această seminţie a adus idolatria în 
Israel. Jud.18:30 şi 1 Împ.12:29,30

Un comentator, Barclay spune: ”Isus a venit din Iuda, iar Anticristul 
va veni din seminţia lui Dan”, de aceea nu apare.

Cine sunt cei 12 patriarhi din Apoc.21? Probabil că cei din Apoc.7, 
cred eu. Cei ce nu apar cred că au fost răsplătiţi din pricina 
părinţilor lor, dar nu li s-a dat această cinste de a li se purta 
numele pe cele 12 porţi.

Vedem o repetare a nr.12: porţi,12 pietre de temelie,12 nume ale 
apostolilor, 12 pietre scumpe, 12 îngeri, 12 mărgăritare, pomul 
vieţii va rodi 12 feluri de rod în fiecare lună, 12 luni ; sau multiplu 
de 12.000x12=144,000 (cap 7), 144 de coţi (Apoc.22:17).


