
  Geneza 1-11, 29.01.2016 

Privire cu telescopul, Geneza, se întinde de la anul 0 – 2400 ani. În această carte 
Dumnezeu vorbeşte din cer. Creaţia este spusă doar în 8 cuvinte: 
’’La început Dumnezeu a făcut cerurile şi Pământul’’. 
 
Corelarea dintre aceste zile: 

Primele 3 zile oferă Decorul pentru Creaţie, iar următorii Actorii creţiei: 

1.Lumina.            2. Bolta cerească şi apele.             3. Pământul şi vegetaţia. 
4.Soarele,            5.Păsările şi peştii mării.             6.Animalele şi Omul. 
luna şi stelele.  
 
Există un contrast între primele 3 cap.din Biblie şi ultimele 3 cap.din Biblie ! 
 
Este Gen.1-11 fundamentul Bibliei, sau este ceva relativ? Este suficient doar să 
vorbim despre Hristos şi mântuirea adusă prin jertfă, şi nu şi despre Creaţie? 
Dacă nu crezi că Gen.1 este adevărată, atunci cum poţi să crezi restul?  
Ori crezi totul, ori nu crezi nimic. Nu poţi selecta ce să crezi şi ce să nu crezi! 
 
Cumva acest subiect este la fel cu subiectul despre botez: fie că e prin scufundare, 
fie prin stropire, ce importanţă are? 
     
   Ce este creaţia biblică? 
Ea este o minune, şi deci opusă naturalismului. Gen.1:1’’La început Dumnezeu’’.E 
vorba despre începutul întregii creaţii. Ps.33:6,9’’El zice şi se face’’. Dumnezeu 
începe timpul ! 
’’Creatio ex nihilo’’- a creat din nimic. Deci în urmă a existat nimic, iar imediat 
după a existat ceva. Nu a fost implicat timpul foarte îndelungat ca să poată lua 
fiinţă creaţia. Orice creator care creează din ceva, nu este Creatorul, ci un 
rearanjator al lucrurilor existente. Ps.19, Prov.8, Col.1:16,17, Evrei 11:3.  
Felul acesta de creaţie indică supranaturalul. 
 
               Cine este Dumnezeu? 
El este Creatorul tuturor lucrurilor, Un singur Dumnezeu revelat în Tatăl, Fiul, şi 
Duhul Sfânt. Gen.1:26 ’’Să Facem om după chipul nostru’’. Gen.11:4’’Haidem’’. 
Apoc.4:11’’Dumnezeu Creatorul’’. 
Evreii au numărul: singular, dual, şi plural.  
Aici este pluralul, adică 3 sau mai mulţi. 
Ce spun oamenii care nu-L cunosc despre Dumnezeu: un set de standarde 
morale,Universul, Ăl bătrân, Un moş cu barbă,etc.. 



    Evanghelia 
În Gen. 3 este înregistrată căderea omului în păcat. La cădere, omul a pus 
standardele lui personale mai presus de standardele Creatorului. Rezultatul a fost 
inevitabil moartea. Rom.5:12. Moartea  a afectat toată creaţia. Rom 8:22. 
Omului i se promite eliberarea. Gen 3:15.La judecată sunt prezenţi toţi cei 
vinovaţi,părerea mea.Toţi sunt implicaţi şi în funcţie de gradul de vinovăţie, este 
dată şi pedeapsa. 
 
Omul cade din mai multe puncte de vedere: Moral, Spiritual, Emoţional, şi 
Intelectual. În loc de a fi pe aceeaşi lungime de undă cu Creatorul său, omul mort 
fiind de-acum, nu mai este interesat de lucrurile spirituale.  
În loc să fie bucuros şi în pace cu Dumnezeu, omul este emoţional străin, înstrăinat 
de Dumnezeu, şi în mânie cu El. În loc să aibă tendinţa de a face binele, face răul – 
cade şi dpdv. moral. Astfel răul nu trebuie învăţat, ci el vine pe cale naturală, pe 
când binele, nu. 
Intelectual, în loc să folosim ca etalon de măsurat Cuvântul lui Dumnezeu, omul 
are tendinţa de a-şi folosi propriile standarde şi opinii rebele şi căzute.  
Căderea ne-a afectat în toate domeniile vieţii.  
Depravare totală=toate domeniile vieţii i-au fost afectate, deşi omul mai este 
capabil şi de lucruri bune. 
 
Mântuirea reabilitează omul în toate aceste domenii: 
-emoţional, pace cu Creatorul său. 
-pocăinţa, aduce schimbarea morală 
-intelectual, înapoi la Cuvântul Domnului ca test şi etalon. Rom.12.2 
-spiritual, din nou devine una cu Creatorul său. 
 
Convertirea rezolvă toate domeniile în care omul este căzut. 
Cel ce nu este convertit nu ascultă de Cuvânt, ci caută să reinterpreteze Biblia, 
spune de exemplu că Geneza este poezie. 
După convertire, Duhul Sfânt şi Cuvântul scris, este cel ce contează pentru om, 
ceea ce Duhul spune şi revelează prin Cuvânt.  
 
    Omul 
Nu este un morman de chimicale, ci el ca şi Dumnezeu are suflet şi duh. Gen. 
1:26,27.Omul este creat după chipul şi asemănarea cu Dumnezeu. 
Luca 3:38 îl vede pe Adam ca pe ’’fiul lui Dumnezeu’’. Asemănarea nu este una 
trupească, dar totuşi şi trupeşte sunt unele asemănări: 
-Limbajul şi creativitatea. Cele două nu ar fi posibile fără trup.Vorbirea la om este 
colosală. Scrisul de asemenea.Vorbitul la om este parte a moştenirii lui. Primii 



oameni au vorbit, fără să înveţe ca un bebeluş.Vorbitul este înăscut. În Gen.1, 
apare de10 ori ‚’’Dumnezeu a zis’’. În N.T. apare Logosul – Cuvântul. 
-Stăpânirea. Trup+mintea conduc. 
-Fiul Omului onorează trupul,venind în trup pe Pământ.Ioan 1:14, Evrei 2:14. 
C.S.Lewis sugerează că Isus a semănat cu Adam de dinainte de cădere mai mult 

decât a semănat cu fraţii Lui vitregi. 
Astfel privind la 1-ul Adam, e greu de crezut că el era doar o maimuţă care va 
evolua, ba dimpotrivă, indică perfecţiunea, creat după chipul Lui Dumnezeu. 
 
     Ziua 1 

Crearea Pământului a luminii şi probabil a îngerilor. Universului creat i se dă viaţă. 
Începe rotaţia Pământului în jurul axei sale. Sunt de acum în funcţiune câmpurile 
de forţă gravitaţională, electromagnetică şi nucleară. 
 
În Geneza 1 se face o prezentare generală, iar în Geneza 2 se detaliază ziua a 6-a. 
 
În ziua 1 lumina creată, nu este soarele creat abia in ziua a 4-a, luminează asupra 
Pământului, iar acesta se roteşte in jurul axei sale, şi astfel e o seară iar apoi o 
dimineaţă. Dumnezeu nu crează Soarele mai întâi, pentru că ştia că oamenii se vor 
închina la Soare şi vor spune că Soarele a dat naştere vieţii pe Pământ. 
 
Creaţia cade după ce omul cade, şi nu după ce Satan cade, iar asta ne arată că 
Pământul şi omul au o relaţie strânsă. 
Dinozaurii nu au fost creaţi înaintea omului cu milioane de ani, ci înaintea omului, 
dar în aceeaşi zi. Ei mâncau iarbă ca orice faptură, dar după cădere, lucrurile se 
schimbă. Omul este trihotomie, după cum Dumnezeu este Triunic. Animalele nu 
sunt create în felul acesta. Nu ni se spune că la animale le-a suflat în nări suflare de 
viaţă, ci doar omului. 
Animalele şi păsările au fost create prin cuvântul ‚’’bara’’, iar omul frământat de 
Însuşi Dumnezeu cu Mâinile Sale, şi mai apoi femeia. Creaţia are loc prin ‚’’a zis’’ 
dar omul şi femeia creaţi în mod diferit . 
 
De ce 6 zile? Nu era suficientă o clipă? 
Pentru că Dumnezeu a dat o lege de vieţuire, un model de trăire al omului, după 
modelul Său. 6 zile să muncească, nopţile să se odihnească fizic, să se refacă, iar o 
zi să se ’’odihnească’’, adică să se închine Creatorului său. 
 
Când a fost creată Eva? In a 6-a zi? Păi atunci toate evenimentele au avut loc în 
acea zi: numirea anumitor animale care erau aduse la om, conştientizarea lipsei 
unui partener, crearea Evei? 



Dacă Eva ar fi fost creată după cele 6 zile, atunci iL putem învinui pe Dumnezeu 
că nu a creat-o perfectă, sau cel puţin nu se mai spune asta după cele 6 zile ale 
creaţiei. 
 

Ce spune Biblia? 
Evolutionismul / Speculaţii-mari 

perioade de timp 

Pământul înaintea Soarelui şi stelelor Stelele şi Soarele înaintea Pământului 

Pământul era acoperit de ape la început Pământul ca o pată de cerneală topită 

Mai întâi oceanele, după care uscatul. Uscatul, după care oceanele 

Viaţa creată mai întâi pe uscat (pământ) Viaţa începe în oceane 

Plantele create înaintea Soarelui 
Plantele create cu mult după crearea 
Soarelui 

Animalele de uscat create după păsări Animalele au existat înaintea păsărilor 

Balenele create înaintea animalelor de 
uscat Animalele create înaintea balenelor 

   ZIUA A 6-a ! 

6:00-7:00 Dumnezeu crează animalele pe uscat. 

7:00-8:00 Dumnezeu îl crează pe Adam din ţărână.. 

8:00-9:00 Dumnezeu crează o Gradină şi-l pune pe Adam în ea 

9:00-11:00 Adam îngrijeşte Gradina. 

1100-3:00 Adam numeşte animalele. 

3pm-5pm Adam este anesteziat după care Eva este creată din coasta lui Adam. 

5:00–
6:00 

Adam şi Eva se întâlnesc, şi Dumnezeu le spune ce să facă şi ce să nu 
facă. 

 



Dar tot în ziua a 6-a cade şi în păcat? Când a fost creat Satan, şi când a căzut în 
păcat, pentru că Dumnezeu a zis că toate au fost foarte bune?! Au fost creaţi în cer, 
iar aici nu ne spune nimic despre cer? 
Oare nu se referă la fiinţele cereşti, ci doar la creaţia pământească? Nu cred! 
Satan trebuie să fi fost creat în săptămâna creaţiei. Neemia 9:6, 2 Cor.12:2, 
Ezechiel 28:15’’ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până..’’ 
Iov 38:4-7 se referă la ziua a 4-a? Nu ni se spune despre creaţia din cer ! 
Este posibil ca Satan să fi căzut după săptămâna creaţiei? Ne împiedică să afirmăm 
asta ceva?! Pare că nu, nu? 
Totuşi cred că nu a trecut mult timp până la căderea lui. Ne ajută să afirmăm asta şi 
faptul că cei doi nu au avut copii, dar primiseră porunca să se înmulţească. 
 
Ussher, un cercetător din sec. 17 spune că Satan a căzut în ziua a 10, omul şi 
femeia de asemenea, şi au şi fost daţi afară din grădină, pentru că mai târziu avea 
să fie ziua Ispăşirii. Leviticul 23:27. Asta mă duce cu gândul că Satan a căzut din 
cauza Creaţiei, cum că ar avea legătură cu asta.!? pentru că după ce cade, imediat 
se duce la prima familie să o distrugă. 
Iacov 1:13-15 ’’păcatul vine prin dorinţa lui proprie’’. 
 
Şarpele să mănânce ţărână? Unii afirmă că acest lucru nu e adevărat, deci Biblia 
are erori. Pentru că nu se ştie cu precizie că şarpele din grădină este acelaş şarpe cu 
animalul de astăzi, se spune că Biblia nu trebuie înţeleasă literal. Şarpele merge pe 
ţărână şi mănâncă ţărână atunci când scoate limba şi miroase. În acest sens o 
mănâncă. A belstemat Dumnezeu animalul sau pe Satan? Domnul i-a blestemat pe 
amândoi. În Scriptură de obicei Domnul vorbeşte mai întâi vasului după care celui 
rău prezent în acel vas. Exemple: 
1.Ezechiel 27-28, În 27.2 vorbeşte Tirului, apoi în 28.2 conducătorului Tirului, iar 
mai târziu în 28:11 plângerea se face împotriva Împăratului Tirului – Satan. 
2. Isus îl respinge mai întâi pe Petru, şi apoi pe Satan care-l influenţa pe Petru. 
3.Isaia 14 vorbeşte împ.Babilonului iar apoi lui Satan. 
4. La fel se întâmplă şi în Gen.3:1,14,15. Blestemat eşti tu între vite şi fiarele 
câmpului, după care în v.15 este blestemat Satan. Imaginea de târâtoare este 
josnică, respingătoare, degradată şi mai este văzută şi în Mica 7:16,17. 
 
Grădina din Eden: (încântare), din Eden, Edenul fiind mai extins. 
 
Pomul vieţii: trebuia ca cei doi să mănânce permanent din pomul vieţii ca să nu 
moară ? Nu, pentru că moartea survine abia în urma neascultării. Probabil că nu a 
apucat deloc să mănânce din pomul vieţii, ptr.că erau interesaţi să ia din 
celălalt?!Dar ei nu trăiau veşnic pentru că mâncau din acel pom al vieţii, ci pentru 



că ei erau creaţi să trăiască veşnic. Aveau nevoie să mănânce din pomul vieţii după 
cădere, pentru că nu mai erau în ascultare, deci ar fi fost ca un substitul. Trăiau în 
neascultare, dar trăiau totuşi veşnic?! Da, se poate dar cum? Domnul nu astfel i-a 
creat. 
Nu există vreo interdicţie cu privire la pomul vieţii. Se spune că dacă ar fi mâncat 
din pomul vieţii după cădere, ar fi trăit veşnic. Nu au apucat să mănânce pentru că 
au căzut imediat? 
Ce am mai observat, este că puteau să mănânce din acest pom al vieţii, dar că nu 
aveau voie nicicum să mănânce din cel al cunoştinţei binelui şi al răului. (În glumă 
unii îl descriu ca pe o grenadă). Parcă cele 2 porunci merg mână-n mână. Mănânci 
dintr-unul, dar nu mănânci dintr-altul. Dacă însă mănânci din pomul cunoştinţei 
binelui şi răului, nu mai poţi mânca din celălalt. Omul vrea pomul vietii,dar nu-l 
vrea pe Dumnezeu, vrea vindecarea dar nu-l vrea pe Dumnezeu. 
 
În Apocalipsa se menţionează din nou despre Pomul vieţii. Apoc.22:2,14 şi 2:7. Nu 
este vorba despre acelaş pom din cer cu cel din Eden. Pomul din Eden este afectat 
de păcat, iar cel din cer este ceresc. 
 
Pomul cunoştinţei binelui şi răului: era situat în mijlocul grădinii şi pomul vieţii la 
fel. Erau oare unul lângă altul? 
Eva adaugă dar şi scoate din Cuvântul Domnului.Vezi 2:17 vs. 3:33! 
Nu uitaţi că grădina a fost sădită de Dumnezeu în ziua a 6-a. Astăzi nu se poate 
cunoaşte localizarea grădinii Eden. Cataclismul de mai târziu modifică 
semnificativ totul. 
 
Păcatul: când Adam a mâncat li s-au deschis ochii, nu când Eva a mâncat, deşi 
diferenţa poate fi imperceptibilă. Au mâncat unul după altul. Nu ştiu dacă 
instantaneu au realizat că sunt goi, sau la câteva secunde. Ca să existe pedeapsa şi 
izgonirea trebuia să cadă amândoi. Nu există însă ‚’’dacă’’. La amândoi li s-a dat 
stăpânire. Gen 1:28. Dar în loc să fie stăpân peste Pământ, se pune pământ peste el. 
Semăna cu Dumnezeu, dar se duce în pământul din care fusese făcut. 
Eva din ispitită ajunge ispititor.  
 
Nu îL vinde pe Dumnezeu pentru o femeie, sau pentru un bărbat. A fost chiar oare 
singurătatea rea? Doar omul şi Dumnezeu?! 
 
 
De ce singurătatea? 
În mijlocul lucrărilor bine făcute, parcă totuşi ceva nu a fost bine, nu a fost bine ca 
omul să fie singur! 



Omul era ‚’’eu’’, şi nu ‚’’noi’’. Ioan 15:9,10, relaţia Domnului Isus cu Tatăl. Ce e 
atât de bun în a rămâne în dragostea Lui Hristos? 
Nu am şi eu dreptul să fie de Valentine’s day cu cineva la masă? 
Dragostea omenească are însă multe probleme, dar dragostea Lui pentru mine nu 
are nici una. Isus oferă dragoste nu în mijlocul trandafirilor, a cutiei cu dulciuri, ci 
în suferinţa dinaintea răstignirii. 
 
C14 – interesant este că datarea cu C14 arată Pământul tânăr.C14 nu poate fi folosit 
pentru datări de milioane de ani. Dotarea greşită cu milioane de ani a creaţiei a 
schimbat Biblia. De obicei datarea cu C14 este folosit pentru fiinţe ce au existat 
cândva, şi care au murit şi se descompun, dar nu pentru roci cum se vede adesea. 
Deci, C14 este prietenul creştinului, nu duşmanul lui. 
 
Soţia lui Cain: Josephus scrie că Adam ar fi avut 33 de fii şi 23 de fiice în timpul 
vieţii lui.Gen.1:28’’creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul’’. 
La început a existat 1 singur Adam şi 1 singură femeie, Eva. 1 Cor 15.15 ne 
vorbeşte despre 1-ul Adam şi ultimul Adam. Soţia lui Cain a fost sora lui sau o 
rudă apropiată. 
Obiecţii: legea nu interzicea aşa ceva? Nu, pentru că nu exista Legea atunci. 
Lev.18-20. Avraam s-a căsătorit cu sora lui vitregă, şi nimeni nu i-a interzis acest 
lucru. Astăzi însă nu este la fel. 
 
Dispensaţiile:  

1. De la crearea lui Adam până la căderea lui.Inocenţa ! 
2. Conştiinţa de la căderea lui Adam până la sfârşitul potopului. 
3. De la sf. Potopului până la chemarea lui Avraam.Guvernarea umană. 
4. De la chemarea lui Avraam până la darea legii.Promisiunea. 
5. De la darea legii până la Cincizecime. Legea. 
6. Din ziua Cincizecimii până la Răpire. Biserica. 
7. Domnia de 1000 de ani. Împărăţia. 

 
Geneza 4:1 De ce jertfa lui Abel a fost mai bună decât cea a lui Cain? Nu a fost 
Dumnezeu nedrept? 
-jertfa adusă de cei doi fraţi era o jertfă pentru păcat. În primul rând vedem că 
părinţii lor văd nevoia de jertfă înca de la început. Jertfa lui Cain, cred eu, nu avea 
nimic în neregulă, dacă privim strict la jertfă, dar dacă privim la inima lui Cain, 
jertfa se vrea de iertare, pentru păcat, fără ca inima lui să fie regenerată. Aici e 
problema. Cain iubeşte păcatul, ţine la el, îl iubeşte.  
Să privim cum scrie: ’’Dumnezeu a privit la Abel şi la jertfa lui’’, mai întâi 
priveşte la om, după care priveşte la jertfa lui. Lui Dumneuzeu îi place mai mult 



ascultarea decât jertfa. Conştiinţa lui Cain îi spunea asta, dar el nu a vrut să se 
schimbe.  
Aici în text ni se prezintă prima religie falsă:’’să aduci lui Dumnezeu jertfă, dar tu 
să nu te schimbi’’. Este prima jertfă falsă. Este ceva de genul:’’eu mi-am făcut 
datoria, Dumnezeu să şi-o facă pe a Lui’’. Dumnezeu îl deranjează pe Cain, iar el 
se răzbună pe cel care îl consideră mai slab, vulnerabil, pentru că pe Dumnezeu nu 
se poate răzbuna că i-au dat afară din Grădina din Eden. La fel este şi astăzi:’’fiul 
roabei va prigoni pe fiul femeii slobode’’. Abel nu se împotriveşte.’’Aţi omorât pe 
cel neprihănit care nu vi se împotrivea’’! 
Abel este copil al lui Dumnezeu şi aduce jertfă, ceea ce este normal şi bine primit. 
Cain este nemântuit, dar aduce şi el jertfă. Vezi şi Evrei 11:4; Iuda 11; Evrei 12:24. 
Cain trasează o cale, şi pe această cale merg foarte mulţi şi astăzi. O trăire falsă. 
-Lameh calcă pe această cale, batjocorind cuvântul Domnului! 
 
    Cain şi Abel: 2 Căi mari ! 
Dumnezeu nu i-a făcut vreun semn exterior lui Cain ca să nu fie ucis, ci i-a dat un 
semn între el şi Dumnezeu, ca o promisiune. Prin acel semn (care, nu ştim), 
Dumnezeu promite că-l va proteja. 
De ce a fost atât de îngăduitor Domnul cu Cain? 
Lui Cain i s-a dat drumul pentru a fi o predică, un mesaj viu, pe picioare referitor la 
Harul lui Dumnezeu, a iertării Lui, dar şi a consecinţei păcatului. 
Ce imagine?! Ea este prezentă şi astăzi: lipsa de odihnă, fără speranţă, pribegie, 
înfrânţi... 
A fost Cain sau nu pribeag, în ce sens? Nu, el nu a fost pribeag fără un cămin pe 
Pământ,dar în acelaş sens în care s-a spus primilor doi oameni că vor muri negreşit, 
şi Cain a fost un pribeag.  
Ţara Nod=ţara pribegie! Începe să zidească o cetate – Enoh. 
Ziduri de frica morţii – numele copilului este legat de probegie, de frică. 
Gen.4:16 ’’a ieşit din Faţa Domnului..!’’ 
Cain nu are nevoie de o religie bazată pe sânge. Să observăm Cain – Enoh (iniţiere, 
sau un nou început) – un început nou, fără Dumnezeu. Cain se întoarce spre el 
însuşi, să-şi facă un nume legat de ei înşişi. Nume legate de smoală şi cărămizi. 
Observăm că Dumnezeu nu reabilitează linia lui Cain, ci ea piere la Potop.  
 
Gen.4:26. Domnul alege linia lui Abel – Set.Gen.4:25. Dumnezeu mi-a dat o altă 
sămânţă. Eva o spune, ea cade, ea zice... 
Atunci au început oamenii să caute pe Dumnezeu, ei s-au întors spre Domnul. 
Există doar 2 grupe de nume, atât: unii îşi leagă numele de Dumnezeu, alţii de 
realizările lor. 



 Totuşi linia lui Cain este una am zice, prolifică: se fondează agricultura, 
muzica, industria metalelor. Focul nu apare la hominis erectus (cel ce stă în poziţie 
verticală), ci încă de la început, deşi este posibil să se fi pierdut pe parcurs, sau 
măcar parţial la Potop, deşi imediat după Potop a fost un altar şi o jertfă. 
Civilizaţiile de astăzi îl au la origine pe Cain. Tot ce a fost făcut atunci a fost 
distrus, ca şi ceea ce s-a realizat astăzi, se va distruge în foc. Matei 24:37. 
Şi astăzi sunt oameni ca Lameh care se mândresc cu crimele lor, şi care violează 
voit legile Lui Dumnezeu, sacralitatea familiei. 
 
Cain – Lameh al 7-lea patriarh = o spiţă de neam neplăcută Lui Dumnezeu. 
Adam – Enoh al 7-lea patriarh =plăcuţi Lui Dumnezeu. Iuda 14,15; Evrei 11:5. 
 
O altă traducere a Gen.4:23 ’’voi omorî pe oricine mă va răni, şi eu nu am nevoie 

de protecţia Lui Dumnezeu pentru că cu aceste arme făurite de mine, mă pot 

proteja de 70x7’’. 
 
Toate realizările parcă sunt puse pe seama Cainiţilor doar, setiţii mai nimic?! 
Cainiţii au mari realizări dar nu îl au pe Dumnezeu. 
Lameh 1 Calea celor ce-L resping pe Dumnezeu  şi Lameh 2, Calea celor ce caută 
Faţa Domnului. Gen 4:23   şi Gen.5:28 ! 
Linia lui Set prin Noe realizează ceva măreţ: o corabie de salvare a lor înşişi şi a 
omenirii de după ei, prin ei. 
Ale cui interese le promovezi? 
2 aspecte sunt poruncite în grădina din Eden: lucraţi şi păziţi. Şi aici oamenii se 
împart în două categorii: unii doar muncesc şi trudesc, şi nu le pasă de Dumnezeu 
alţii se păzesc, păzesc Cuvântul şi restul le dă Domnul pe deasupra, dar ei caută 
voia Lui mai întâi, Faţa Lui. Matei 6:33. 
Ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dar în schimb să-şi piardă sufletul. 
Ps.139:23,24 ca verset de încheiere ! 
 
Geneza cap.5:21 Enoh mutat de pe Pământ să nu vadă moartea ! Enoh este urmaşul 
lui Set-Enoh-Lameh- Noe-Sem- Nahor- Terah-Avraam-Isaac- Iacov(Israel). În 
Numeri 24:7 evreii sunt numiţi copiii lui Set! 
Evrei 11:5, Iuda 14,15. 
’’Umblarea cu Dumnezeu este o preocupare de-o viaţă şi nu o plimbare de o 

oră!’’ 

Enoh se întoarce la Dumnezeu odată cu naşterea acestui fiu cu nume misterios, 
Metusala=’’când va muri va fi trimis..!’’ 
Enoh  a proorocit pentru apostaţii din acea vreme. Când Dumnezeu a văzut că nu 
se mai poate face nimic, a spus că va distruge tot ce trăieşte pe uscat. 



Deşi este o societate aopstată, Enoh este un exemplu de viaţă după voia Lui 
Dumnezeu. Prin credinţă se poate. 
 
Geneza 6:1-12. Decăderea morală a întregii societăţi. 
Cap.4=fiicele lui Cain, sau fetele oamenilor (din ambele categorii, dar decăzute) 
Cap.5= fii lui Set (decad şi ei). Numeri 25:1,6,9; Deuter.7:1-5. Nu-l vinde pe 
Dumnezeu pentru o femeie, sau bărbat. 
 
Cap.6 însumează cap.5 şi cap.6. Cred că fiii lui Dumnezeu se referă la fii lui Set. 
Nu se poate ca îngerii căzuţi să aibe relaţii cu fetele oamenilor, şi de ce ar fi avut 
doar atunci? Ca să altereze oamenii, şi să aducă Potopul, dar de ce după Potop nu 
se mai petrec astfel de lucruri?1 Cor.11:10; Matei 22:30. 
De ce v.4 spune: uriaşii, dar şi fii lui Dumnezeu? Oameni cu nume, adică oameni 
care îşi vor face renume fără Dumnezeu.Geneza 11:4 
 
Întrebări ajutătoare: 
-Cine a fost de vină pentru alungarea din Eden? Adam! 
-Cine a fost de vină pentru nimicirea Sodomei? Lot ! Unde era Lot? 
-Cine a fost de vină pentru dărâmarea Templului şi divizarea împărăţiei: Solomon. 
-Cine e responsabil astăzi de evanghelizarea lumii nemântuite?! Noi, copiii Lui! 
- Cine a fost de vină, cine trebuia să vegheze înainte de Potop: fiii lui Dumnezeu, 
fiii lui Set. Ei au ajutat ca decăderea să ajungă la nivel planetar!  
Am putea da vina oare şi noi ca şi primii doi oameni pe ingerii răi? Nu cred! 
Cine va fi de vină pentru venirea pedepsei finale: oamenii ultimelor generaţii în 
special, dar toată omenirea care nu ascultă de Domnul. 
 
Temă:1 Petru 3:18-20. 

 
                        Potopul 
Anul 1656. Dim.corăbiei sunt: L=131,1m; l=22,2m; h=13,3m. G=33,960 tone.Are 
3 etaje şi cf.pozei podeaua unde stau animalele era un pic înclinată ca bălegarul să 
se scurgă într-un loc de jos de tot. Alimentarea se făcea de sus în jos, iar apa era 
transportată pe jgheaburi spre animale. 
Animalele simt pericolul şi vin spre arcă, cel puţin unele, dar omul, nu. Sigur că nu 
toate animalele au intrat, ci doar câte o pereche. 
Gen 7:2,3 sunt luate câteva perechi de animale curate şi păsări în plus, pentru a fi 
aduse jertfă când vor ieşi din corabie. 
    
 



 
 
 A fost Potopul universal? Da! 
1.S-au descoperit animale ale mării, scoici şi mult nisip din mare sus în munţi,chiar 
şi în Himalaia. 
2. Straturi erodate, printre straturi neerodate depuse unele peste altele în Grand 
Canion. 
Noe este primul evanghelist menţionat în Biblie.Matei 24:36-39;1 Petru 3:20;                    
2 Petru 2:5; Evrei 11:7; Ezechiel 14:14. 
Corabia avea o singură uşă şi aceasta îl sombolizează pe Hristos. Uşa a fost închisă 
şi deschisă de Dumnezeu. 
 
Arcă – Coşuleţul lui Moise – Chivotul mărturiei ! 
 
După răpirea lui Enoh omenirea a mai avut 969 de ani de har. La moartea lui a 
venit Potopul.Ultimii 120 de ani din aceşti ani, Noe a lucrat şi a predicat. 
 
Prin potop Dumnezeu: 
-pedepseşte păcatul, 
-avertizează generaţiile următoare cu judecata, 
-salvează prin har pe cel neprihănit, trecându-l prin potop, 
-spune că adevărata credinţă conduce la ascultare,6:22;7:5,şi la separare de păcat. 
 
Curcubeul: Rainbow:legătura dintre cer şi pământ prin harul felurit al Lui 
Dumnezeu.1 Petru 4:10.(ROGVAIV) 
Îndoirea puterii ploii, arcul ploii este agăţat într-un nor – semnul păcii dintre 
Dumnezeu şi om. 
40=cifra punerii la încercare 
 
Cain, Gen.4:15, este pedepsit nu de către oricine ci de către cei puşi în slujba 
aceasta.Gen.9:5,6. 
 
Blestemul lui Noe=9:18-29.  
Căderi: în Eden, Potopul, Noe se îmbată (beţia şi libertatea). Ham nu-l respectă pe 
Noe, ci spune ce a văzut cu plăcere, în batjocură. Al 3-lea blestem:3:14-19; 4:11; 
10:6. Canaan robi:Gen.10:15-20; 15:13-21. 
 
Cand Noe cade in pacat, cei 3 fii actioneaza diferit si semnificativ. Ei ne sugerează 
cum considera pacatul si câtă importanţă dau nevoii unui Mantuitor. 



Ham considera ca pacatul nu-i o problema majora, că-i ceva cu care putem trăi fară 
să suportăm consecinţele, că poate chiar sa ne aduca ‘divertisment’. Dupa el, nu se 
simte nevoia regenerării noastre, n-avem nevoie de un Răscumpărător. 
Sem, si apoi Iafet (ca urmare a influenţei lui Sem), iau o pozitie diferită. Ei 
recunosc gravitatea păcatului şi iau masuri imediate, şi-l ‘’acopera’’. Prin acţiunea 
lor, ei afirma nevoia omului dupa un Salvator, recunoscând că răul este prezent în 
fiecare din noi, oricât de ‘mari’ am fi. 
Atitudinea noastră faţă de păcat, arată de fapt câtă preţuire dăm noi Domnului Isus 
Hristos şi ‘operei’ Lui. Cine priveşte cu uşurătate păcatul, Îl necinsteşte, iar cel ce 
trateaza păcatul cu toată seriozitatea, apreciaza pe Mesia şi mântuirea de care ne-a 
făcut parte. 
 
    Turnul Babel 
Usher plasează evenimentul la 100 de ani de la Potop, când s-a născut Peleg. Gen 
10:25, a 4-a generaţie de la Potop. 
 Creaţia: 4004, Potopul: 2348, Babel:2242; Chemarea lui Avraam:1921; 

Moise 1491; Saul:1095……Hristos S-a născut în 5 b.Chr. 

 

De ce au vrut să construiască acest turn? 
De teama unui alt potop, probabil, sau ca să îşi facă un nume (renume), dar fără 
Dumnezeu. Locul ales pentru construire este ciudat: o câmpie între 2 râuri, Tigru şi 
Eufrat, şi nu pe cel mai înalt munte?! 
În Gen 9:4 li se porunceşte să se împrăştie dar aici ei vor să fie la un loc. 
Deuter.1:28’’până la cer’’. 
Arca lui Noe=metoda şi iniţiativa Lui Dumnezeu, 
Turnul Babel=metodă şi iniţiativă omenească,contrară voii Lui Dumnezeu. 
Dumnezeu nu este impreisonat de ceea ce facem noi fără El. Ascultarea şi 
smerenia le sunt onorate fam.lui Noe, iar încăpăţânarea şi rebeliunea pedepsite. 
Gen 12:2’’îţi voi face un nume mare’’, contrast cu cei ce voiau să îşi facă singuri 
un nume. 
 
94 de familii de limbi existente în prezent, şi 6912 limbi distincte. În timp din 
aceste familii de limbi s-au împrumutat cuvinte şi s-au format şi altele înrudite cu 
acestea. Exemplu: Biblia! 
78 de familii existente ies din Babel: Gen.10 ! 
Există o asemănare între împrăştierea de după Potop şi cea de după Babel? Da! 
Mac Donald spune că cap.10 este cronologic după cap.11, sau mai bine spus, Gen 
11:1-10 merg la începutul cap 10, iar restul capitolului de la v.11-32 merg cu 
istoria lui Avraam. Gen.10:25 ne spune despre împărţirea pământurilor. Deci în 



cap.10 se dă mai întâi împrăştierea cauzată de Babel, după care se dă evenimentul 
în sine. 
În povestirile ebraice este prezentat mai întâi sumar, după care se intră în detalii. 
 
La Babel toată populaţia existentă era prezentă în acest areal?! Probabil. Altfel nu 
se poate explica, sau..? 
 
De ce le încurcă limbile,de ce vrea să-i împrăştie Dumnezeu? 
Domnul vrea să distrugă răul din faşă. Îi lasă un timp să îşi formeze familii 
numeroase, dar nu-i lasă prea mult să persiste în neascultarea lor,şi-i protejează, 
împrăştiindu-i. Dacă i-ar fi lăsat încă de atunci ar fi ajuns sub domnia unui singur 
tiran. Doar Hristos îi va aduce pe toţi la un loc în El. Apoc.7:9. 
Dumnezeu împrăştie răul ca să nu poată comanda unul singur. Prov.21:1 
În final Dumnezeu cheamă pe Avraam care prin Hristos va zidi o cetate care nu e 
făcută de mână omului,ci este veşnică. Evrei 11:10, Apoc.21:16;Apoc.5:9. 
Babel este situat în timp la jumătatea distanţei dintre Potop şi Avraam. 
 
 
 
 
 
 
 


